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Diaqnostik proqramlar 

 
PC xətalarını istifadəci üçün səbəbini aşkar edən bir necə növdə diaqnostik proqramlar vardır.  Əksər vaxtlarda  bu proqramlar 

birləşmələrin defektini təyin edilməsində əsas işi görürlər. Proqramların mürəkkəbliyinə  və istifadə imkanlarına görə şərti olaraq onları 

bir necə qrupa bölürlər. Bunlar aşağıdakılardır. 

 POST. (POST-sistemin yandrılması zamanı yaddaşın, məntiqi sistemin mikrosxemində, videoadapterdə, diskə nəzarətdə 
diskovodda, klaviaturada və sistemin digər əsas komponentlərində özü-özünü test edir və yaxud nəzarət edir.)- Kompüuterin 

hər zaman yandırılmasında  nəzarət etmə əməliyyatı aparılır. Bu proqramlar genişlənmiş platada və ana platanın ROM-da olur. 

 Istehsalatcıların diaqnostik proqramları- məhşur Kompüuter istehsal edən müəssisələrin (İBM, Compaq, Hewlett-Packard, Dell 
və s.) mütəxəsisləri tərəfindən öz sistemlərinə uyğun olan diaqnostik proqram təminatı proqramları vardı. Bunlarda özlərində 

test yığımları, Kompüuterin müxtəlif komponentlərini  yoxlayan proqramlardır. Adətən bu proqramlar müəsissənin xüsusi 

saytında, taxud da təklif edilən sistemin daxilində təqdim edilir. Bəzimüəsissələr konkret aparat təminatında təqdim edilən 

komplektdə öz qurğuları ilə geniş yayılmış diaqnostik məhsulların məhdudlaşmış versiyaları verilir. Köhnə İBM və Compaq 
sistemlərində belə kiçik köməkci proqramlar quraşdırılır ki, hansıki prosesin yüklənməsində kecidi təşkil edir. Bu üsul 

etibarlıdır ona görə ki, diaqnostik proqramlar istifadəcinin hərəkətlərindən asılı olmayaraq həmişə əli altında olacaq.  

 Periferiya qurğularına qoyulan diaqnostik proqramlar- müəyyən qurğuları yoxlamaq üçün çox müəsissələr öz avadanlıqlarına 
uyğun əvvəlcədən diaqnostik proqramlar yazırlar. Məsələn, Adaptec kompaniyası SCSİ adapterin iş qabiliyyətini yoxlayan 

proqramlar yazılır ki, hansı ki, Kompüuterləri yükləyən zaman “CTRL+A”  basmaqla məlumat almaq olar. Səs adapterin 

diaqnostikası adətən drayverlərin kompakt diskini yandırmaqla olar, bunu başqa drayver genişlənmələri haqqında demək olar.  

 Əməliyyat sistemlərin diaqnostik proqramları- İstehsalcılar Kompüuterin müxtəlif komponentləri üçün əməliyyat sistemlərində 
məsələn Windows, Linux və s.-da bəzən özünə məxsus köməkci diaqnostik və monitorinq proqramları olur.  

 Ümumi təyinatlı diaqnostik proqramlar- belə proqramları müxtəlif istehsalatcılar buraxır hansı ki, özlərində müxtəlif  birləşmiş 
PCdərinliklə, dəqiqliklə işləyən müayinə testləri ilə təmin edir. 

Yandırma zamanı özunuyoxlama- 1981-ci ildə İBM ilk buraxılışında PC –ın yüksək etibarlıq metodu gözlənilirdi. Hamsı ki, cox da 

istifadə olunmurdu. Burada POST proqramlarına və yaddaşa nəzarət  əsas yer tuturdu. Lakin buna baxmayaraq indiki Kompüuterlərin 

demək olar hamısında POST test olunmasına yer ayrılır. 
Nəyi test edirlər.- hər bir yandırmada Kompüuterlər avtomatik olaraq əsas komponentləri: ROM mikrosxemi, sistem platanın köməkçi 

elementləri, operativ yaddaş və periferik qurğuların əsasını yoxlayır. Bu testlər diaqnostik proqramların yerinə yetirdiyi testlərdən daha 

tez və cox dəqiqliklə işin öhdəsindən gəlirlər. 

POST diaqnostik proqramı tam dolğun deyil , cünki sistem platasında ciddi qüsurlar olarsa, bu proqram ilk “qoruma xətti   kimi mövcüd 
olur. Əgər sistemdə  problemlər kifayət qədərdirsə, sistemin yüklənməsi dayandırılacaq və səhv haqqında məlumat cıxacaq, hansı ki, bu 

məlumata görə cətinliyi aradan qaldırmaq olar. 

 

Post-da xətalar zamanı yaranan təsvirlər 
POST yaranan məlumat istifadəciyə 3 üsulla ötürülür:   

1. Səs siqnalı – bunun üçün dinamik qurluş istifadə olunur ki, bu da sistem plataya qoşulur. 

2. POST nəzarət kodu – 16-lıq nəzarət kodu daxil etmə –xaric etmə portun ünvanına göndərilir.  

3. Monitorun məlumatı- qusurlar haqqında məlumat videoadapterda qəbul edilib araşdırıldıqdan  sonra  monitorun ekranında 
göstərilr. 

1. Qüsurlar zamanı əmələ gələn səs siqnalı – Kompüuterdə qüsurlar zamanı POST işə düşən zaman bu haqqda məlumat alınırsa 

xarakterik səs cıxardılır. Bu səsə görə xətalı elementləri təyin etmək olar. Əgər Kompüuter tam işlək vəziyyətdədirsə onda 

Kompüuteri qoşan zamanı bir səs yaranır, yox əgər əksinə olarsa qısa, uzun,  qrup halında səslər əmələ gəlir, səslərin 
xüsusiyyətləri isə  BİOS-un növündən və istehsalcı şirkətindən aslıdır. Məsələn Compaq Kompüuterdə POST-un uğurlu testindən 

sonra 2 səs əmələ gələr. 

2. Qusurlar haqqında daxil etmə -xaric etmə portunda yaranan kodlar- bu əməliyyatın ən az məlum olan imkanları ən əvvəl yerinə 

yetirilən xüsusi daxil etmə – xaric etmə portun ünvanlı kontrollerində POST test kodları əmələ gəlir ki, bu da ancaq xüsusi 
adapter platasına daxil olan şin elementin köməyi ilə oxuna bilər. Ilk əvvəl onlar sistem platanın testləşdirilmək üçün 

qurulmuşdur. Bu da istehsalcının defekti kimi yaranmışdır. Indi isə  şirkətlər bu platanı xüsusi kompuyuter servisi ilə məşğul 

olanlar üçün istehsal edirlər. Post platası kontroller elementin genişlənməsində quraşdırılır. POST əməliyyatı yerinə yetirilən 

zaman indikator sırasında tez-tez ikiqiymətli 16-lıq rəqəm dəyişir. Əgər Kompüuterdə testləşmə dayansa və yaxud donsa, onda bu 
zaman indikatorda xəta olmuş testin qiyməti göstərəcək. Bu isə sıradan cıxmış elementin tapılma əhatəsini məhdudlaşmasına  

kömək edəcək. 

Köhnə POST adapterı 8-cərəyanlı kontrollerlər (şin) qoşulur ki, bu da  İSA/EİSA standart birləşdicilər hissəsi kimi mövcudddur. 

Indi bunlardan istifadə edilmir. Bu standartlar öz yerini PCİ slotlara verib. Məsələn  Micro firması 2000 il tarixli buraxılışı POST-
Probe adapterındə İSA və PCİ slotları ilə yararlanmışdır 

3.  BİOS POST-un monitor məlumatı – ekran məlumatı qısa formada mümkün problemi göstərir, lakin bu videoadapterin və 

monitorun məlumatı qəbul edib analiz etdikdən sonra olur. Məlumat BİOS-un növündən aslıdır baxmayaraq ki, eyni firmadandır. 

Qusurlar haqqında ekranda kodlar olanda adətən ana plata istehsalcısı ilə məsləhətləşmək lazım gəlir, və müəyyən modelli 
Kompüuterlərin kodları konkret olur, əsaəndə ROM BİOS-un. Əksər BİOS palatatanın testi sənədlər icərisində olur, həmcinin 

müxtəlif  BİOS-ın kodlarımda qeyd olunur.  

IBM istehsalcıların ilk İBM PC və AT sistemində BİOS mikrosxemi istifadə olunmuşdur. Sonradan da bu məhsullar , başqa 

istehsalcılar tərəfindən lisenziyalaşdırıldı. İBM BİOS üçün xarakterik bəzi kodlar aşağdakılardır: 
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Səsli kodlar Kod təsvirləri 

Qüsurlar zamanı İBM BİOS üçün POST-da təsvir olunan kodlar 

1 qısa siqnal Sistem tam işlək vəziyyətdədir 

2 qısa siqnal POST-da qusur – təsvir ekranda öz əksini tapır 

Siqnal yoxdur Sistem platasında və ya yaxud da qida blokunda problemlər 

Kəsilməz siqnalllar Sistem platasında və ya yaxud da qida blokunda problemlər 

Təkrar olunan siqnallar Sistem platasında və ya yaxud da qida blokunda problemlər 

1 uzun və 1 qısa siqnal Sistem platada problemlər 

1 uzun və 2 qısa siqnal Videoadapterinda problemlər (MDA/CGA) 

1 uzun və 3 qısa siqnal Videoadapterinda problemlər (EGA/VGA) 

3 uzun siqnal Klaviatura platasında problemlər 

İBM BİOS POST-da diaqnostik qusur kodları 

1xx Sistem platada xətalar 

2xx Yaddaşda xətalar 

3xx Klaviaturada xətalar 

4xx MDA videoadapterında xətalar 

4xx PS/” sistem platasının paralel portunda xətalar 

6xx Sərt diskin yaddaşında və nəzarətinda  xətalar 

9xx Printer adapterın paralel interfeysinda xətalar 

13xx Oyun nəzarətci adapterında xətalar 

23xx Plazma monitorun adapterında xətalar 

 

Operativ yaddaşın xətalarında POST məlumatı – PC- birləşmiş modellərin böyük əksəriyyətində POST üsullu Kompüuterin 

operativ yaddaşının testləşmə gedişatını ekranda təsvir edir. Son göstərilən rəqəm yaddaşın miqdarına uyğun gəlirsə deməli 
yoxlama uğurla keçmişdir. Məsələn: sonda  “32768 KB OK” məlumatı cıxa bilər.  

Ümumiyyətlə test zamanı Kompüuterdə qeyd olunmuş yaddaş həcmi bütülüklə  axırıncı təsvirlə  üst-üstə düşməlidir. Lakin bəzi 

Kompüuterdə yaddaşlar uyğun gəlməyədə bilər, məsələn yuxarı yaddaşda olan UMA ( Upper Memory Area) həcmi 384 KB və ya 

onun bir hissəsi testləşmir. Bu yaddaşların testi hansısa bir proqram təminatının  yüklənməsində yerinə yetirilir, ona görə də 
sistemdə təyin edilmiş yaddaş nəzarətcisi və qurğuların drayverləri testin nəticəsində təyin olunmur.  

 

 

Aparat təminatının diaqnostikası 
 Bir cox növ diaqnostik proqramlar müəyyən aparat təminatının tiplərinə görə təyin edilmişdir. Belə proqramlar qurğulara 

təhkim edilmişdir və ola bilər ki,  komplekt avadanlıq bağlamalarının tərkibində ola bilsin və yaxud da ayrıca satıla bilər.  

Şəbəkə adapterlərin diaqnostikası.- bir cox şəbəkə interfeys palatası diaqnostik sistemlə təhciz olunmuşdur. Bu sistem ixtisaslaşmış 

qurğuların funksiyasında test edilməsi üçün təyin olunmuşdu. Istifadə olunan səbəkə adpterlardan aslı olaraq yoxlama aparmaq üçün 
hərdən DOS rejimi və digər hallarda Windows sistemi Kompüuterə yükləmək lazım gəlir. DİAG proqramı bütünlüklə Linksys şəbəkə 

interfeys platasına təhkim olunur, bu da Linksys EtherFFast 10/100 Ethernet adapterın növbəti testini kecirməyə imkan verir. Bu 

testlər isə aşağdakılardan ibarətdir:  

1. Qurluşun testi 
2. daxil etmə- xaric etmə interfeysin testi 

3. eyniləşdirmə testi 

4. daxili əks əlaqə testi 

5. kanalların vəziyyət testi 
6. kəsilmələr testi 

7. səbəkə funksiyasının testi 

Şəbəkə funksiyasının testi üçün həmin şəbəkədə əlavə Linksys Adapteri ilə təhciz olunmuş sistem mütləq quraşdırılmalıdır. 

Diaqnostik proqramların yüklənməsi zamanı hər iki Kompüuterin birində adapter qəbuledici kimi, digərində ikincisində isə ötürücü 
qurluşlu olur. Ötürücü testin məlumatını ötürür qəbulediciyə, o, isə qəbul edib, analiz edir əksinə geri qaytarır. Əgər şəbəkə və 

adapterin funksiyası normal işləyirsə, onda göndərilən məlumat dolğun şəkildə ünvana catdırılmalıdır. Drayverlər və ya diaqnostik 

faylların testi, mütləq şəbəkə adapterında olmalıdır, onu da istehsalcının saytından pulsuz yükləmək olar.  

Ümumi təyinatlı diaqnostik proqramlar – PC ilə birgə kompuyetrlərlə coxlu müxtəlif diaqnostik köməkçi proqramlar mövcuddur. Bu 
xüsusi  proqramları yaddaşı, sərt diskləri, elastik diskin diskovodunu, videoadapterları və digər Kompüuter sistemlərini testləşdirmək 

üçündür.Bu tip proqramlar yüksək səviyyəli sayılır, hansı ki, digərləri bu profesianal səviyyəyə catmırlar. Məsləhətli proqramlara 

aşağdakılar aiddir. 

 AMIDiaq Suite (www.ami.com) 

 MicroScope (www.micro2000.com)  

Bütün təklif olunan diaqnostik proqramları lider saymaq olmaz . Sizə təklif olunan diaqnostik proqramlarda hansı komplektə daha 
uyğun və səmərəlidirsə onu secmək lazımdır. 

 Əməliyyat sistemin diaqnostik proramları – bir cox hallarda diaqnostik proqramları əldə etmək o qədərdə məqsədə uyğun deyil. Cünki 

mövcud olan əməliyyat sistemin vasitələrindən istifadə etməklə test etmək olar. Bəzən Windows sisteminə 1 necə diaqnostik proqram 

təklif olunur.  

http://www.ami.com/
http://www.micro2000.com/
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Windows XP və Vista əməliyyat sistemləri az olmayan alətlərdən ibarətdir, buna görədə köməkci proqramlar və xətaların hesbatını 

yaradan vasitələr problemlərin mənbəyini aşkar etməyə kömək edən əvəzsiz üsullardır. Ən ciddi problemlər zədələnmiş fayllarla və ya  
proqram təminatında qusurların olması, həmcinin duzgun  quraşdırılmamış qurğularla bağlı ola bilər. Windows XP sistemində yaranan 

problemlər haqqında məlumatları  faylın yaddaş yığımında olur ki, hansıki Microsoft şirkətinə göndərilən hesbata sonra daxil etmək 

olar.    

Windows Vista sisteminə növbəti yeni diaqnostik vasitələr daxil edilmişdir: 

 Windows stolunun yüklənməsindən əvvəl diaqnostik yaddaş vasitələrinin inteqrallaşmasının yerinə yetirilməsi 

 “Problemlər və onların həlli hesbatı” Microsoft firmasının məlumat qovluğu 

 Diaqnostik sistemin hesbatı, yeni “monitorun işləmə vəziyyəti və stabilliyi” daxil edilmişdir  
 

Yükləmə.Optik disklərdən və disketdən yükləmə. 

 
Yükləmə (boot) termini fərdi Kompüuterlərin işinin əvvəli nəzərdə tutulur. Ona böyük əməliyyat sistemi yüklənir, ancaq hər şey 

balaca proqramdan başlayır o, isə digər proqramlara yol acır. Bu zəncirə enerjinin verilməsindən başlayır, əməliyyat sisteminin tam 

funksiyasının yüklənməsi və proqram təminatının işlənməsi ilə əməliyyat başa catır. Zəncirdə hər bir əməliyyat sonrakını cağırır və 

onun ardınca gələn əməliyyat  cağırışı alıb analiz edib hazırlaşır. Hər bir addımın istiqamətli şəkildə göstərilməsi əməliyyatın 
yüklənməsi zamanı əmələ gələn problemlərin mənbəyini aşkar etməyə kömək edir. Beləliklə qusur zamanı uyğun gələn məlumat 

ekranda əks olunur.  

Yükləmə zamanı hər hansı proqramda qusurun olması haqqında məlumat cıxırsa, onda o yüklənib, lakin bir hissəsi işləyir. 

Yükləmənin ardıcılğını öyrəndıkdən sonra proqramları və ya qulluq proqramlarını təyin etmək olur. Həmcinin yüklənməyə maneə 
yardan əməliyyatları bilmək lazımdır. Yüklənmə zamanı qüsürlar haqqında məlumatla normal işləyəni adətən ayırd etmək cətindir. 

Aşağıda sadalanan proqramlar, hansı ki, əməliyyatın yüklənməsi məlumatı ekranda görünə bilər: 

 Əməliyyat sistemindən aslı olmayan  

- ROM BİOS sistem platasında  
- ROM BİOS adapter əlavələri 

- əsas yükləmə qeydləri (MBR) 

- yükləmə sektorun aktiv bölməsi 

 Əməliyyat sistemindən asıllı olan 
- Sistem faylları 

- Drayver qurğuları (Confiq.sys və ya  Windows.System.dat reyst sistemindən yükləmə)  

- Proqramlar, Autoexec.bat fayllarında işə salınan, avto yükləmə proqram qrupu və ya müvafiq sistem  reystrin acarları. 

      Bütün Kompüuterdə ilk yükləmə mərhələsi quraşdırılan əməliyyat sistemin növündən asılı olmayaraq eyni cür gedir. Lakin sonrakı 
mərhələdə isə quraşdırılan müxtəlif əməliyyat sistemə uyğun aparılır və qusurlar haqqında məlumatda müxtəlif olur.  

Optik disklərdən və disketdən yükləmə. Yükləmə üçün optik disk CD və ya DVD ötürücüləri, sərt diskin yüklənmə qurğusunun 

siyahısında göstərilmişdir. Qəzasız yüklənmənin imkanlarını  təmin etmək üçün, məsləhət görülür ki, yükləmə qurğusuna birinci CD və 

DVD, ikinci isə diskovodu ötürücülərini təyin edəsiniz. Əgər bu qurğuya yükləmə daşıyıcıları, qoyulubsa  sistem sərt diskdən 
yüklənməni müfəviqiyyətlə yerinə yetirəcək. 

Qeyd etmək lazımdır ki, bütün kompakt diskdəki əməliyyat sistemi yükləmə ücün deyil. Məs. Windows 95 diskindəki hamısı 

yükləmək üçün deyil, ancaq Windows 98/Me diski ancaq OEM versiyalı məhsul yükləmək üçün yararlıdır. Windows NT4.0, Win-2000 , 

Windows XP həmişə yükləmə üçün yazılır. Windows Vista DVD yükləsində yükləməsində təqdim  olunur, o da xüsusi sifarişlə kompakt 
diskdən yükləməlidir. 

 

 

Əməliyyat sisteminin tipindən asılı olmayan PC yüklənməsində başlanğıc mərhələ  
Əgər siz Kompüuteri yükləyən zaman problemlərlə üzləşmisinizsə, calışın onun hansı mərhələdə baş verdiyini təyin edə biləsiniz. 

Standart Kompüuterlərdə yükləmə prosessini bir necə mərhələyə bölmək olar: 

1. Kompüuterdə qida mənbəyinin yandırılması. 

2. Qida mənbəyi öz-özunü test edir. Əgər hər şey normal və bütün cərəyan cıxışları tələblərə uyğundursa, onda qida mənbəyi sistem 
plataya Power-Good siqnalını ötürür və siqnalın ötürülmə müddəti 0.1-0.5 san vaxt cəkir. 

3. Mikrosxemin vaxt təyini  Power-Good siqnalından sonra başlayır, prosesorun Reset siqnalına generasiyanın ötürülməsi ilə dayanır.  

4. ROM BİOS-da yazılmış FFFF:0000 ünvanlı prosessor kodu yerinə yetirilməyə başlayır. ROM BİOS ölcüsü bu ünvandan axıra kimi 

16 bayt təşkil edir; verilmiş ünvanda yazılmış kecid əmridə ROM BİOS kodun yerinə yetirilmə reallığı həyata keçirilir.  
5.  ROM BİOS sisteminin iş qabiliyyətini yoxlamaq üçün testləşmə aparılır. Qüsür tapılıbsa,  videoadapter məlumatı hələ qəbul 

etməyibsə, sistemdə siqnal səs cıxacaq. Əgər BİOS Plug and Play standartına uyğundursa, onda bütün növbəti əməliyyat yerinə 

yetirilir. 
6.  Plug and Play BİOS yoxlayır: daimi daxil etmə -xaric etmə ünvanını, kəsilmə xətlərini, yaddaş və digər parametrlərə bir başa daxil 

olma kanallarını, vacib olan qurğuların konfiqurasiyasını, mövcud olan Plug and Play standartlarını 

7. Bütün Plug and Play qurğuların, Plug and Play BİOS-da sadalananların toqquşma vəziyyətində fəaliyyəti dayandırılır. 

8. Azad resurların və istifadə olunanların xəritəsi yaradılır. 
9. Plug and Play işlək qurluşunu alır və aktivləşir. Əgər Kompüuterdə quraşdırılmış BİOS standartına cavab vermirsə, onda Plug and 

Play qurğusu susma (по умолчанию) parametrlərinə uyğun araşdırma aparır. Windows-un yüklənməsi zamanı qurluş nəzarətcisi 

dinamik olaraq bu qurğu haqqında sorğu kecirir. 
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10. Videoadapterdə proqram axtarışı zamanı BİOS C000:0000başlayan – C780:0000 qutaran ünvana kimi videoadapterın yaddaşında 

əks etdirir. Əgər BİOS videoadapteri tapıpsa onda, kodlar nəzarət əmrlərinin sayı yoxlanılır. Saylar uyğun gəlirsə, tapşırıqların idarə 
olunması BİOS videoadpterinə ötürülür hansı ki, videoadpter məlumatı araşdırıb kursoru ekranda əks etdirir; əks halda C000 ROM 

Error məlumatı əks olunur. 

11.  BİOS videoadapterı tapılmayıbsa həmin zaman sistem platanın ROM mikrosxemində yazılmış videodrayver istifadə olunur, o da 

araşdırma aparıb kursoru ekrana cıxarır. 
12. BİOS sistem platası qalan yaddaşa C800:0000-dən DF80:0000 kimi 2kBayt addımla BİOS-da axtarılanlardan istənilən digər sistem 

platasının adapterına qoşulanları (Məs. SCSİ kimi) əks etdirir.  

13. Istənilən nəzarət kodlarının sayları uyğun  gəlməyəndə müxtəlif BİOS-da “XXXX ROM Error” məlumatı cıxır, bu da XXXX- ROM 

modulun təhciz edilmiş (düzəldilmiş) seqment ünvanıdır. 
14. BİOS 0000:0472 ünvanı üzrə sözün mənasını (verilmiş əmrə görə) yoxlanılır ki o, da yüklənmənin (səthi və ya dərin ) növünü təyin 

etməyə imkan verir. Dərin yükləmə zamanı verilmış bu ünvan üzrə 1234 sözü yazılır ki, bu da Post əməliyyatına buraxılış vərəqəsi 

kimi rol oynayır. Əgər bu ünvan üzrə başqa söz yazılırsa, onda test Post yerinə yetirilir. Bəzi BİOS imkan verir ki, POST 

əməliyyatını müxtəlif nöqtəyi-nəzərdən idarə etməyə imkan verir. 
15.  Səthi yükləmə zamanı POST yerinə yetirilir. Testləşmədə Kompüuterin ekranına bütün yaranmış xətalar haqqında məlumat cıxır və 

dinamik qurluşda siqnallar verilir. POST-un uğurlu sonluğunda 1 siqnal verilir.(Compaq Kompüuterində isə 2 siqnal ) 

 

 
 

 

 

 
Sistem blokunu necə acmalı 

 
Систем блокуну ачмаздан яввял, ону електрик шябякясиндян (гида мянбяйиндян) айырмаг лазымдыр. Сонра монитору (дисплейи), 

клавиатураны вя с. бцтцн башга гурьулары вя аваданлыглары систем блокундан ачмаг лазымдыр. Бу заман йахшы олар ки, бцтцн айырдыьыныз 
кабел вя ялагя хяттляри, сюкцкляри мцяййян формада гейд олунсун. Беля йанашма, бу гурьуларын систем блокуна гошулмасы заманы сизин 
ишинизи кифайят гядяр асанлашдыраъагдыр. Мцасир компцтерлярин систем блоклары ясасян ики формада, цфцги вя йа шагули конструксийайа 
маликдир.  

Систем блокуну ачмаг цчцн онун арха панелиндя олан винтляри ачмаг лазымдыр. Бир сыра систем блокларында гапаьын  юн щиссяси 
хцсуси конфигурасийайа маликдирляр. Щямин конфигурасийа систем блокунун гапаьынын мющкямлийиня зямин йарадыр.  Шагули вя цфцги 

конуструксийалы систем блокларынын цмуми эюрцнцшцnə baxanda . Бурада:  дисковод гурьусу; ялавя дискетдян истифадя гурьусу; ЪД-РОМ 
-гурьусу; ясас даими йаддаш диск гурьусу (ЩДД); кюмякчи даими йаддаш диск гурьусу (ЩДД-винчестер) вя йа ЪД-РОМ/ДВД-РОМ 
гурьусу. 

Систем блокларынын арха тяряфдян эюрцнцшляри, уйьун олараг bunları görmək olar: эярэинлик волт эюстяриъиси 110 вя йа 220В;  екран 
ялагяляндириъи (бирляшдириъи) (Монитор Ъоннеътор) эярэинлик мянбяйи; эярэинлик мянбяйи – (Поwер Ъорд Ъоннеътор);УСБ – универсал 
ялагяляндириъи (УСБ - ъоннеътор) порт; Сериал Ъоннеътор – принтер вя йа диэяр васитялярин ялагя порту;  Кейборд Ъоннеътор – клавиатура 
ялагяляндириъи (ПЪ1) порту;  Моусе Ъоннеътор – сичанын ялагяляндириъи (ПЪ1) порту;  Параллел Ъоннеътор – Параллел порт вя йа 
ялагяляндириъи (ЛПТ1) порту;  Монитор Ъоннеътор – екранын гошма ялагяляндириъи (СЫЪЫ). 

Десктоп типли корпусларда цч вя йа дюрд диск гурьусу йерляшдирмяк цчцн бош сащя вардыр. Яэяр  икинъи винчестр, еластик дискля рля 
ишлямяк цчцн дисковод вя йа ЪД-РОМ гурашдырмаг истяйирсинизся, сизя щеч олмаса дюрд отурма йери олан корпус лазымдыр. 

Бунлардан башга ашаьы профилли (лаптоп) корпуслары да мювъуддурлар. Бу корпусларда ялавя эенишлянмя платаларынын вертикал 
йерляшдирилмяси цчцн кифайят гядяр йер йохдур. Онларда адятян ана платада тюрямя платаны гошмаг цчцн йалныз бир ядяд сюкцк вардыр. 
Тюрямя платада ися эенишлянмя платаларыны щоризонтал йерляшдирмяк цчцн цчдян бешя гядяр сюкцкляр вардыр. Бу нюв корпусларда 
сюкцклярин вя еляъя дя хариъи йаддаш цчцн ъиблярин сайы чох аздыр. Бу вя йа диэяр чатышмамазлыглара бахмайараг Ъомпаг вя бир сыра 
башга корпорасийа вя компанийалар беля систем блоку корпуслу фярди компцтерляри истещсал едирляр.  

Тоwер нювлц корпуслар бу бахымдан даща ялверишли вя популйарды. Беля корпуслары ишчи столун цзяриндя дейил, кянарда, дюшямянин 
цзяриндя йерляшдирмякля ишчи сащяни бошалтмаг олар. Тоwер нювлц бюйцк корпусларда сяккизя гядяр мцхтялиф гурьулар йерляшдирмяк 
олар. Бурада дюрдя гядяр винчестерляр, еластик магнит диск гурьусу, стриммер, бир ъцт ЪД-РОМ вя башга гурьулары йерляшдирмяк 
мцмкцндцр. 

Систем блокунун арха панелиндя (щиссясиндя) хариъи гурьуларын вя аваданлыгларын компцтеря гошулмасы цчцн сюкцкляр вардыр. 
Портатив типли компцтерлярдя (ноутбоок) бу ялагя щиссяляри йан тяряфлярдя олурлар.  

Шагули блокда Power Cord-компцтерин эярэинлик мянбяйи; RJ-45 Network вя BNC Network - локал шябякя адаптери; Volt 
Select Swich – 110 вя йа 220В эярэинлик эюстяриъиси; Video- екранла(видео) ялагя мянбяйи; keyboard-клавиатуранын гошулмасы цчцн 
ялагя  порту; Сериал А-ЪОМ 1, Сериал Б- ЪОМ 2-  портлары; Параллел-паралел портлар; УСБ – унверсал портлар; SCSI-Мониторун систем 
блокуна гошулмасы цчцн ялагяляндириъи порт; ЛПТ1-3 -чап гурьуларынын гошулмасы цчцн портлары; Дахили модемлярин сканер, видео 
камера вя с. кими аваданлыгларын гошулмасы цчцн ялавя ялагяляндириъи бош щиссяляр; Мултимедийа васитяляринин вя сяслярин 
ялагяляндирилмяси цчцн  ялагяляндириъи сюкцк. 

Гейд: Стандарт АТХ компцтерляриндя клавиатура вя сичанын сюкцкляри ейни олдуьу цчцн бязи щалларда онлар «йашыл» вя 
«нарынъы» рянэдя олурлар. Яэяр онлар сящв бирляшдирилярся щеч бир тящлцкяли щал ола билмяз. Бу йалныз системдя ЕРРОР сящв 
щалынын гейд олунмасыны эюстярир. Онларын йерлярини дяйишмяк лазымдыр. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ясасян компцтер платалары вя компонентлярин гапаглары цзяриндя уйьун статик електрикляшмя щаггында 
мялумат олур. Она эюря дя корпусун гапаьыны чыхармаздан яввял щямин йапышдырылмыш хябярдарлыг лентини чыхармаг (ачмаг) лазымдыр. 
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Систем блокунун гапаьыны (юртцк габы) ачмаг цчцн арха щиссясиндяки винтляри ачмаг лазымдыр. Бундан сонра систем блокунун 
гапаьыны мцяййян буъаг алтында щярякят етдирмяк вя архайа чякмяк лазымдыр.  

Систем блокунун гапаьыны ачдыгдан сонра компцтер дахилиндя щяр щансы бир гурьуйа тохунмамышдан яввял сиздя йыьылмыш статик 
електрик йцкляринин бошалмасына ямин олмалысыныз. Чцнки инсан организми 3000В-дан чох статик эярэинлик топлайа билир. Она эюря дя щяр 
щансы бир щиссийатли електрон компанентя тохундугда, статик електрик йцкцнцн бошалмасы електрик схемляринин зядялянмясиня, сырадан 
чыхмасына сябяб ола биляр 

Систем блокунун дахилиндя:  эярэинлик гида мянбяйи; ЪД-РОМ гурьусу;  дискет дашыйыъы (дисковод) гурьусу;  ялавя дискет 
дашыйыъы;-РАМ йаддаш ханасы; сойудуъу кондинсионер (вентелйатор) гурьусу;  ЩДД - дахили даими йаддаш (винчестер) гурьусу; 8- графики 
ялагяляндириъи;  микропросессор гурьусу. 

Компцтерлярин систем блокунун гапаьыны баьлайаркян ишляр яксиня йериня йетирилир. Мцасир Пентиум МП ясаслы компцтерлярин 
систем блоку саьдан вя солдан гапагла баьланырлар.  

 

Yeni ana platanın quraşdırılması 
 Яэяр компцтердя Wиндоwс 95/98 ямялиййат системи гурашдырылыбса, онда Плуэ  &  Плай технолоэийасындан истифадя етмяк олар.  
Гейд етмяк лазымдыр ки, модернляшдирмя васитяляриндян ян чох раст эялиняни йени эенишлянмя платасынын ялавя олунмасыдыр.  
Мисал цчцн, Интернетя гошулмаг истяйирсинизся, онда модемин гурашдырылмасы лазым эялир. Бир нечя ил бундан яввял истифадя олунан 

2,4 Кбит/с модем вя 26 Кбит/с факсимил платадан ибарят комбиня едилмиш гурьунун гиймяти, мцасир даща йцксяк техники эюстяриъи ли 
уйьун аваданлыгларын гиймятиндян гат-гат йцксяк иди. Чцнки мцасир платаларда гурашдырылмыш бир вя йа ики интеграл микросхем бу 
мягсядля лазым олан бцтцн функсийалары йериня йетиря билир. Щал-щазырда мцасир модемлярин сцряти 56 Кбит/с вя даща чохдур. Ейни 
заманда Интернетя гошулмаьын башга йоллары да мювъуддур. 
Ашаьыда компцтеря йени эенишлянмя платасынын гурашдырылма ардыъыллыглары иля таныш олаг 

Яэяр сизин истифадя етдийиниз компцтердя Wиндоwс 95 ямялиййат системи гурашдырылыбса, онда автоматик тянзимлямя режиминдян 
истифадя етмяк олар. Бу режим йалныз Плуэ & Плай технолоэийасы ясасында лайищяляндирилмиш гурьу вя платалара мяхсусдур. Бу режимдя 
компцтерин автоматик конфигурасийа едилмяси иля бярабяр, систем гырылмаларын ЫРГ (Ынтеррупт Регуест Сйстем) тапшырыг нюмряляри вя 
лазыми йаддашын цнванлашмасы да йериня йетирилир. 

Яксиня, Плуэ  &  Плай (гурашдыр  вя  тяляб ет) принсипиня уйьун ишляйян кющня системдян истифадя едирсинизся, онда сиз гырылмаларын 
тапшырыг нюмрялярини  ЫРГ вя уникал йаддаш цнванларыны вермялисиниз. Бу ися ЫРГ вя йаддаш цнванлары иля ишляйя билмяйянляр цчцн бир 
сыра проблемляр йарада биляр. Яэяр сиз, йени эенишлянмя платасы вя йа щяр щансы бир компанент алараг кющня системи модернляшдирмяк 
истяйирсинизся, онда лазыми, уйьун сянядляри алмаьы унутмайын. Чцнки бу сянядляр ФК-ин конфигурасийалашдырылмасы заманы лазым олур. 
Бу сянядлярдя системин конфигурасийалашдырылмасы заманы лазыми чевириъилярин вя ялагяляндириъилярин гошулма ардыъыллыглары 
эюстярилмялидир. Чевриъилярин кюмяйи иля микропросессорларын тезлийини 50МЩз тезликдян 66МЩз тезлийя гядяр артырмаг олар.  

Бу заман мцнагишялярин (конфликт) йаранмамасы цчцн мцхтялиф гурьуларын ейни ЫРГ-нин олмасына йол вермяк олмаз. Сюзсцз, сиз 
щяр щансы бир гурьуну комплект шякилдя (мясялян принтер) алырсынызса, онун айры-айры конпанентляриня сянядляшмянин олмасы лазым 
дейилдир. 

Яэяр компцтердя бир нечя эенишлянмя платасы гурашдырылыбса, онда онлар конкрет олараг конфигурасийа олунмалы вя щяр бириня 
мяхсуси ЫРГ вермяк лазымдыр. Бу щалда ФК-ин конфигурасийасыны якс етдирян сянядин олмасы мягсядяуйьун олар.  

Яэяр компцтердя МС-ДОС-6.0 вя ондан йцксяк ямялиййат системи версийасы йцклянмишся, онда МС-ДОС ямри васитясиля 
компцтерин конфигурасийасы щаггында там мялумат ала билярсиниз. 

ЫРГ йаддашын цнванлашдырылмасы щаггында мялуматыныз олса да, ялавя компонентлярин гурашдырылмасына кифайят гядяр вахт сярф 
олуна биляр. 

Тоуъщ Стоне компанийасынын WЫНЪщеъкЫТ програмы МС-ДОС-а нисбятян кифайят гядяр йахшы ишляйир. Бу програм йаранмыш 
проблемляр щаггында мялумат вермякля йанашы, баш верян мцнагишялярин щяллиня кюмяклик етмякля, йени аваданлыьын йцклянмяси 
просесини кифайят гядяр садяляшдирир. 

Йени платада лазыми чевириъи ачарлар гурашдырылдыгдан сонра, сярбяст слоту тапмаг вя орада платаны гурашдырмаг лазымдыр. Бу 
заман сярбяст слотлардан бирини дя сечмяк олар, чцнки онлар стандарт шинляря паралел гошулмуш вя  ейни гиймятлидирляр. 

Чохгатлы ана платалар. Ана платада йени платалары йерляшдирян заман чох ещтийатлы олмаг лазымдыр. Чцнки, ола билсин ки, ана плата 
цзяриндя йерляшян сюкцкляр сых олсунлар вя она эюря дя платаны орада йерляшдирмяк цчцн гцввя тятбиг етмяли оласыныз. Беля олан щалда 
ещтийатла щярякят етмясяниз ана платанын юзцнц вя йа сюкцкляри сындыра билярсиниз. 

Ана плата цзяриндя бцтцн компанентляри бир-бириля ялагяляндирян чохлу сайда басылмыш кечириъиляр вардыр. Бу кечириъилярин 
яксяриййяти кясишян истигамятлярдя йерляшмиш олурлар. Она эюря дя кечириъилярин бир-бириня мане олмамасы цчцн, онлары айры-айры изоля 
олунмуш назик гатларда йыьмаг лазымдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, айры-айры гатлардан олан кечириъиляр гатларарасы бирляшмяляр васитясиля 
бир-бириля ялагяли олурлар. Ана платада вя эенишлянмя платаларында ондан чох гат ола биляр. Изоля едилмиш, бир йердя йапышдырылмыш гатлар 
кифайят гядяр бярк сятщ йарадыр. Чохгатлы платалардан истифадя етмяк йцксяк кейфиййятли мцряккяб систем йаратмаьа имкан верир. 

Яэяр ана плата кифайят гядяр еластик оларса, онда яйилмя заманы бир сыра кечириъилярин гырылма, гопма ещтималы даща йцксяк олур, 
бу ися ана платанын сырадан чыхмасына сябяб олур. Она эюря дя о, корпусда хцсуси дайагларда йерляшдирилир. Бу ися корпус дахи линдя 
платаларын сярт вя дайаныглы йерляшмясиня зямин йарадыр. Ана платанын дцзэцн гурашдырылдыьына ямин олдугдан сонра ону бир нечя винтилля 
бяркидин. 

Сойутма системи. Мялумдур ки, истилик йарымкечириъи елементлярин ян бюйцк дцшмянидир. Она эюря дя компцтерлярин сойутма 
системиня хцсуси диггят йетирилир. 

Гида блокунда гурашдырылмыш вентилйатор щаванын систем блокунда щярякятини тямин едир. О сойуг щаваны систем блокуна сорур, 
исти щаваны ися арха панелдян кянара ютцрцр. Вентилйасийа йуваларыны щеч заман гапамаг олмаз. Башга сюзля, систем блокунун 
гаршысында вя архасында щава ахынына мане олан щеч ня олмамалы, щаванын сярбяст щярякяти тямин олунмалыдыр.  

Бир сыра Ынтел486 вя Пентиум просессорлары ялавя сойутма тяляб едирляр. 
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Бунун цчцн просессор цзяриндя гурашдырылмыш кичик вентилйатордан истифадя едилир. Ашаьыдакы шякилдя Пентиум просессорлу ана 
платанын илкин моделляриндян бири эюстярилмишдир. Платанын цстцндя ики ядяд сюкцкляри вардыр. Пентиум 60 просессору 3 нюв сюкцкля йанашы 
гойулмушдур. 

 Просессор щямин сюкцйя гурашдырылыр. Платанын саь тяряфиндя аь рянэли цч ядяд ПЪЫ шининин сюкцкляри эюрцнцр. Пентиум 120 
просессору 5 нюв сюкцкля йанашы гойулмушдур. Щямин просессор бу сюкцкдя гурашдырылыr 

 
 

Güc mənbəyinin problemləri 

Kompüterin güc mənbəyi onun ən vacib və ən çox problemlər çıxardan hissələrindən biridir. Əsasən sistem blokunun arxa üst hissəsinə 

bərkidilən kiçik bir metal qutudur. Həddindən çox qızma, gurultulu səslə işləmə və xoşagəlməz səslər güc mənbəyinin yaxşı vəz iyyətdə 
olmadığını göstərir. Elektrik cərəyanının tez-tez kəsilməsi, çox aşağı və çox yüksək göstəriciləri güc mənbəyində meydana gələn 

problemlərin başlıca səbəblərindən biridir. Güc mənbəyində bu tip problemlər meydana gəldiyində onun dəyişdirilməsi 

məqsədəuyğundur. Güc mənbəyi müəyyən çıxış gücündə istehsal edilir. Kompüterlərdə istifadə edilən güc mənbələri 75 W çıxış gücünə 

sahibdir. Hazırda bu qiymət 920 W-a qədər yüksəldilmişdir. Fərdi kompüterlərüçün istifadə edilən güc mənbələri əsasən 230 W və ya 
250 W çıxış gücünə sahibdir. Güc mənbəyi üzərində güc kabelinin birləşdiyi yerin alt hissəsində kiçik qırmızı rəngdə bir açar olur. Bu 

açar ilə güc mənbəyinin uyğun gərginlik qiymətlərində işlədilməsi təmin edilir. APM (Advanced Power Management – 

Tәkmillәşdirilmiş 

Güc İdarәetmәsi) – Microsoft və Intel tərəfindən güc sərfini azaltmaq məqsədilə fərdi kompüter istifadəçiləri üçün inkişaf etdirilmişdir. 
APM anakart, BIOS və əməliyyat sistemi üçün də olur. APM-n ləğv edilməsi lazım olduğu hallarda BIOS üzərindən ləğv edilməsi daha 

məqsədəuyğundur.  

GÜC MƏNBƏYİ NECƏ İŞLƏYİR? 

Güc mənbəyi mövcud 220 V AC (dəyişkən cərəyanı) şəbəkə gərginliyini, 3.3 V, 5 V və 12 V qiymətlərində DC (sabit cərəyana) 
gərginliyinə çevirir. Əldə edilən güc sistem qurğularına paylanır. Əsasən anakart, digər kartlar və elastik disk sürücüləri 3.3 V-5 V, disk 

mühərriki  və soyutma pərləri (fan) 12 V ilə işləyir. Bundan başqa sistemin bütün enerji tələbatı güc mənbəyindən təmin edilir. Güc 

mənbəyi üzərində olan pərin rolu da çox böyükdür. Güc mənbəyini soyudaraq daxili istiliyin sabit qalmasını güc mənbəyi üzərində 

yerləşən pər təmin edir. Buna görə də əsasən güc mənbəyinin xaricə açıq olan arxa tərəfində yerləşdirilmişdir. AT sistem bloklarının güc 
mənbələri açar vasitəsilə işə düşür. ATX sistem bloklarının güc mənbələri əvvəlki güc mənbələrindən iş və quruluş etibarilə çox 

fərqlənir. Daha da təkmilləşdirilmiş bu güc mənbəyi proqram təminatı ilə güc yoxlanılmasının təmin edilməsinə imkan yaradır. Sistem 

tamamilə bağlı olsa belə, ATX sistem blokunun güc mənbəyi anakarta 

fasiləsiz olaraq 5V sabit gərginlik verir. Bunun sayəsində sistem öz-özünə işə düşə bilmə xüsusiyyətini qazanmışdır. ATX bazalı güc 
mənbələri digər standartların istifadəsinin dayandırılmasına səbəb olmuşdur. Standart istehsal edilən güc mənbəyinin birləşdirmə 

çıxışlarının hər hansı bir səbəbdən səhv qoşulma ehtimalı tamamilə aradan qaldırılmışdır. 

GÜC MƏNBƏYİ PROBLEMLƏRİ 
Kompüterin qurğuları arasında ən çox problem çıxaran güc mənbəyidir. Stabil olmayan gərginlikdə güc mənbəyində problemlərin 
meydana gəlməsindəki əsas səbəblərdən biri də onun soyutma işini görən pərinin işləməməsi və ya olmaması, lazım olduğu qədər 

soyutma işini görməməsidir. Əsasən pərin lazım olan məhsuldarlığı göstərməməsinin ən böyük səbəbi, fırlanma sahəsi ətrafında yığılan 

toz və natəmizlikdir. Bu pərin istifadəçilər tərəfindən asanlıqla təmizlənmədiyi və güc mənbəyinin içərisinin açılması lazım olan hallarda 

bir texniki xidmət mərkəzində təmizləmə işinin aparılması və ya bunun yaranmasının qarşısını almaq üçün kompüteri uyğun şəraitdə 
işlətmək məqsədəuyğundur. Güc mənbəyindən yanıq qoxusunun gəlməsi onun pərinin uyğun şəkildə işləməməsinə bir işarədir. Eyni 

zamanda bu vəziyyət bir müddət sonra güc mənbəyinin tamamilə sıradan çıxacağına bir işarədir. Çox zaman yeni qurğu kompüterə 

qoşulduqdan bir müddət sonra güc mənbəyi ilə əlaqəli problemlər ortaya çıxa bilər. Belə bir vəziyyətdə  əsas diqqət, sonradan əlavə 

edilən qurğular üzərinə cəmlənməlidir. Bu zaman ilk növbədə sonradan əlavə edilən qurğu ilə birlikdə kompüterin ümumi gücünün 
kompüterin güc mənbəyinin çıxış gücü həcmindən yüksək olub olmadığına diqqət etmək lazımdır. Düşünülmədən əlavə edilən qurğular 

güc mənbəyi ilə birlikdə güc mənbəyinin məhsuldarlığına da təsir etdiyi üçün, sistemsiz çıxış gərginliyindən təsirlənən anakarta da zərər 

verə bilər. 

 
Mərkəzi prosessor, cox prosessorluq nədir? 

Ана платаларын адлары вя онларын бир-бириндян фяргляри, онларда гурашдырылмыш просессора вя микропросессора эюря 
мцяййянляшдирилир. ХТ платасында 8088 просессору, 286 платасында 80286 просессору, 386-да 80386, 486-да  80486 вя с. просессорлары 
истифадя едилмишдир. 

Илк ЫБМ ПЪ моделли компцтерлярин ян ясас компанентляриндян бири, онун цряйи, мяркязи просессор гурьусу – ЪПУ Интел 8088 иди. 
Сонралар айры-айры фирмаларын йени-йени просессорлар истещсал етмяси иля ялагядар олараг, ПЪ компцтерляри цчцн Интел, Адванъед Миъро 
Девиъес (АМД), Интерэатед Девиъе Теъщнолоэй (ЫДТ) вя Ъйрих фирмаларынын истещсалы олан просессорлардан истифадя едирдиляр. ЫБМ ПЪ 
моделляринин сонракы моделляриндя юз йерини мющкямлятмяйя чалышан Интел фирмасы, щямин дювр цчцн эениш истифадя едилян 8086 
просессорларынын йени, тякмилляшмиш моделлярини ишлямяйя башладылар. Бунлара мисал олараг юз техники параметрляриня эюря бир-бирини 
тамамлайан просессорлар аиляси – 80186, 80286, 80386 йаранды.  

Интел 386 вя 486 просессорлары ики модификасийада, 386СХ вя 386 ДХ, 486СХ вя 486ДХ щазырланмышлар. Бунунла йанашы олараг 
Моторолла фирмасы да МС68000, МС68010, 68020, 68021, 68030 МП-лары щазырлайырлар. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, щяр бир йени нясл интеграл схем юз сяляфляриндян эцълц вя мцряккябдир. Бу ися билаваситя йени елемент 
базасынын, технолоэийаларын йаранмасы вя инкишафы иля ялагялидир. 

Она эюря дя щяр бир йени просессор юзцндян яввялкини бир сыра параметрляря эюря эеридя гойурду. Интел корпорасийасы башга 
аналожи просессор истещсал едян фирмалардан, онун мящсулларынын истещсалыны гадаьан етмяйя чалышса да щеч бир мцсбят нятиъя алынмады. 
Беля олан щалда Интел юзцнцн ишлядийи даща йени модел просессоруну нювбяти рягямлярля дейил, Пентиум адланырды. 
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Пентиум просессору 1993-ъц илдян истещсал олунмаьа башламышдыр. Бу просессорун эириш/чыхыш цчцн айагъыгларынын сайы 64 иди. Бу 
ися билаваситя 8 байт информасийасынын ютцрцлмясиня/гябул едилмясиня имкан верирди. Бундан ялавя дахили кеш просессорунун тутуму 
икигат артырылыб 16 Мб олмуш, башга сюзля просессор дахилиндя ики 8 Кб кеш йаранмышды: бириси верилянляр цчцн, икинъиси ися тялиматлар цчцн.  

Гейд етмялийик ки, бир нечя тялиматын ейни заманда йериня йетирилмяси конвейерли емал идейасы адланыр. Конвейерли емал заманы 
тялиматын щяр бир мярщялясинин йериня йетирилмяси мяхсуси микросхемляр васитясиля апарылыр. Просессорун бир щиссяси тялиматы йериня 
йетирянядяк, башга бир щиссяси сонракы тялимат цчцн верилянляри сечир, цчцнъц ися нювбяти тялиматдан сонра ня едиляъяйини айдынлашдырыр. 

Бу просессорлар аилясинин нювбяти мящсулу Пентиум Про-дур. Бу просессор Пентиумдан чох параметрляриня эюря цстцн иди. 
Пентиум  Про 1995-ъи илин пайызындан истещсал олунмаьа башланмышдыр.  

Бурада истифадя олунан йениликлярдян бири дя конвейерли емала, фикирляшилмиш вя йа динамики йериня йетирмя адланан нювбяти 
вариасийадыр. Башга сюзля, инди еля щесаб етмяк олур ки, просессор програмын эедишини вя йериня йетирилмясини эуйа бир нечя аддым 
габагъадан мцяййянляшдирир. Яэяр нювбяти тялиматын йериня йетирилмяси оптималлашмайырса, онда просессорун мянтиги гурьусу эяляъяк 
тялиматлара мцраъият едяряк онларын йериня йетирилмяси нятиъялярини щесабламаьа чалышаъагдыр. Бунлары щесаблайыр, эяляъяк ишляр цчцн 
йадда сахлайыр, яэяр эяляъякдя бу тялиматларын йериня йетирилмя вахты чатарса онлардан истифадя едир. Якс щалда, тялимат йенидян йериня  
йетирилир вя мянтиги гурьунун бцтцн сяйи мянасыз олур. Анъаг, буна бахмайараг мянтиги гурьу гябащят олан бир ямялиййат йериня  
йетирмямишдир вя щеч бир иткийя йол вермямишдир. 

Ян нящайят просессору систем платасы иля ялагяляндирян шинля дахил вя хариъ олан информасийаны идаря едян просессор гурьусу, 
хариъи йаддашдан гябул едилян информасийанын, эюндярилян информасийайа нисбятян даща цстцн олмасы мягсядиля модификасийа едилмишди. 
Нятиъядя беля дяйишикликляр Пенитумла мцгайисядя Пентиум Про просессорунун сцрятини хейли артырмаьа имкан верди. Амма бу сцря т 
йалныз мцяййян нюв мювъуд програмлар цчцн мцмкцн иди. 

Просессорун мцряккябляшмяси иля бирэя, онларда олан чыхышларын да сайы артмаьа башлады вя просессору йувалара отурмаг 
чятинляшди. Она эюря дя йени нюв йувалардан ЗЫФ (Зеро Ынсентрион Форъе – отуртмайа сыфыр гцввя) истифадя етмяйя башланды. Бц 
йуваларда истифадя едилян линэъик (сыхыъы) васитясиля просессору йувайа отуртмаг вя йа яксиня, орадан айырмаг олур. Бунун цчцн щямин 
сыхыъыны бу вя йа диэяр истигамятя эюндярмяк кифайятдир.                              

Нювбяти нясл просессор, Пентиум ЫЫ Хеон 1999-ъу илдя истещсал олунмаьа башланмышдыр. Онун кеш йаддашы Л2: 512 КБ, 1 МБ вя 
2 МБ, транзисторларын сайы 7,5 милйон, шинлярин тезлийи 100 Мщс, шинлярин ютцрмя золагларынын ени 8 байт, цнванланан йаддашы 64 Гб, 
виртуал йаддашы 64 Тб (Терабайт – мин гигабайт вя йа милйон мегабайтдыр)-дыр. Онлардан ясасян 4-просессорлу серверлярдя вя ишчи 
стансийаларда истифадя едилирди. 

Ынтел Ъелерон просессору да 1999-ъу илдян истещсал олунур вя ашаьыдакы техники характеристикалара маликдирляр: 19 милйон 
транзистор; корпусу биртяряфли контактлы (СЕПП), 242 чыхышлы; корпус ППЭА, 370 чыхышлы: шин тезлийи 66 Мщс; 64-бит систем шинли; цнванланан 
йаддашы 4 Гб. 

Пентиум ЫЫЫ 1999-ъу илдян истифадя олунур. Бурада истифадя олунан транзисторларын сайы  9,5 милйондур. Л2 кеш йаддаш тутуму 512 
КБ, корпусун типи биртяряфли контактлы катриъ (СЕЪЪ), систем шининин тезлийи 100 Мщс, 64-бит систем шинли, цнванланан йаддашы 64 Гб-дыр. 

Пентиум ЫЫЫ Хеон просессору 1999-ъу илдян истифадя олунур. Бурада истифадя олунан транзисторларын сайы 9,5 милйондур. Л2 кеш-
йаддаш тутуму 512 КБ, корпусу бир тяряфли контактлы катриъ (СЕЪЪ) типли, систем шининин тезлийи 100 Мщс, шинин мяртябяси 64 -бит-дир, 
цнванланан йаддашы 64Гб-дыр. 

Пентиум ЫВ просессору 2000-ъи илдян ишыг цзц эюрмцш вя тятбиг сащяси тапмышдыр. Бурада истифадя олунан транзисторларын сайы 42 
милйон, систем шининин тезлийи ися 400 Мщс-дир. 
Чохпросессорлуг нядир?Эюрцндцйц кими щяр йени нюв просессорун сцряти юзцндян яввялкиндян кифайят гядяр фярглянир. Демяли 
просессорун сцряти эцнц-эцндян сцрятля артыр. Ялбяття бу компцтер техникасынын инкишафы цчцн ясас амиллярдян биридир. Амма, башга 
аспектдян йанашсаг, онда беля бир проблемля гаршылашарыг. Неъя етмяк лазымдыр ки, компцтер бу эцн ян ъялд ишляйян просессордан да 
сцрятля ишлясин?. Бу суала мцтяхяссислярин ъавабы бирмяналы олмушдур: бир нечя просессордан ейни заманда истифадя етмякля. 

Яслиндя чохпросессорлулуг идейасы чохдан бялли олан бир идейадыр. Беля ки, мейнфреймляр он иллярля яввяляр бу ъцря ишлямишляр . 
ФК-ин габилиййятляринин артмасы иля ялагядар, онларда щялл олунан мясяля вя проблемляр дя мцряккябляшмяйя башлады вя беляликля 
чохпросессорлулуг ФК-дя мящсулдарлыьын артырылмасынын йеэаня йолу кими сечилди. Беля йанашма ади дя олса, универсал дейилдир. Чцнки, 
бунунла бярабяр башга ялавяляр юз сцрятлярини артыра билмяйирди. Яслиндя, чохпросессорлуьун ялверишли олмасы, бир нечя шяртлярдян асылыдыр. 
Биринъиси, просессорлар бир-бириля узлашмалы, икинъиси, чохпросессорлулуг ямялиййат системи сявиййясиндя дястяклянмялидир. Бунлардан 
башга, програмлар бу йениликлярдян истифадя едя билмялидирляр. 

 
 

Əsas mikroprosessorun problemləri 
Hər şeydən əvvəl mikroprosessorun hər hansı bir səbəbdən zərər çəkməsi halında, böyük ehtimalla dəyişdirilməsinin lazım gəldiyi 

unudulmamalıdır, çünki mikroprosessor üzərində mexaniki və ya funksional bir dəyişiklik aparmaq mümkün deyildir. Mikroprosessorlar 

ümumilikdə digər qurğulardan elektrik nizamsızlıqları, ya da soyutma sisteminin normal işləməməsi səbəbilə zərər görürlər. 

Mikroprosessorun yoxlanılması və daha çox zərər görmədən problemin hansı səbəbdən meydana gəldiyininin müəyyənləşdirilməsi 
mümkün ola bilir. Bunlardan bəziləri aşağıda verilmişdir. 

• Sistem açılmır; 

• Sistem açılır, ancaq əməliyyat sistemi yüklənmir; 

• Açılış və ya iş zamanı sistem özü-özünü bağlayıb yenidən açır; 
• Sistem açılış anında prioritetlə əlaqəli xəta məlumatları verir;  

• Sistem açıldıqdan bir müddət sonda öz-özünə kilidlənir (mikroprosessor və üzərindəki soyutma sisteminə nəzarət 

olunmalıdır).Yuxarıda göstərilənlər sadəcə mikroprosessordan qaynaqlanan səbəblər deyildir. Göstərilənlər mikroprosessorun zərər 

görməsi halında qarşılaşılması gözlənilən ən geniş yayılmış problemlərdən bəziləridir. Bu  
səbəblər mikroprosessor ilə əlaqədar ola biləcəyi kimi, yaddaş, güc mənbəyi, anakart, ekran kartı və ya əməliyyat sistemi ilə əlaqədar da 

ola bilər. Əvvəlki anakartlarda istifadə edilən mikroprosessorlarla əlaqədar olaraq bəzi xüsusi nizamlama aparılması lazım id i. Bu 
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nizamlamalar səhv, ya da bilmədən aparılarsa, mikroprosessorun zərər görməsinə əsas səbəb ola bilər, lakin hazırda istehsal edilən 

anakartlar mikroprosessoru avtomatik olaraq tanıyır və hər hansı bir xüsusi nizamlama aparmağa ehtiyac qalmır.  
Йени просессорун гурашдырылмасы Бир сыра компанийалар йени  просессорларын йарадылмасы вя истещсалы иля бярабяр,  модификасийа 

олунмуш модуллар да истещсал едирляр. 

Просессорун дяйишдирилмяси модернизасийа етмядя ян асан йериня йетирилян бир просесдир. Просессору дяйишдирмяк цчцн систем 

блокунун гапаьыны ачын, ана платада кющня просессору тапын, ону юз йувасындан чыхарын вя йериня йени просессору гурашдырын. Анcаг 

кющня микросхеми чыхаран заман, онун неcя йерляшмясини гейд един, лазым олдугда шяклини чякин. Просессору дцзэцн гурашдырмаг цчцн 
просессорун корпусунда биринcи контактын йанында вя ана плата сюкцкляриндя олан нишана диггят вермяк лазымдыр. Сиздя хцсуси сянядляр 

варса, онда бу просеси йериня йетиряндя щеч бир чятинлийя раст эялмязсиниз. 
486 моделли компцтердя йени Пентиум просессору гурашдырмаг цчцн, Пентиум цчцн нязярдя тутулан йени ана платаны да 

гурашдырмаг лазымдыр. 
Пентиум просессорларындан сонра Пентиум ММХ просессорлары мейдана эялмишдир. Бу просессор юзцндян яввялки просессорларын 

сюкцкляриндя асанлыгла йерляшдириля билир. 
Пентиум Про вя Пентиум ЫЫ просессорлары Пентиума Ы-я нисбятян даща эцълц вя сцрятлидирляр. АМД вя Ъйрих корпорасийалары 

аналожи, лакин кифайят гядяр уъуз олан просессорлар истещсал едирдиляр  
Пентиум Про, Пентиум ЫЫ просессорлары ясасян Wиндоwс НТ ямялиййат системляри иля ишляйирляр. Пентиум Про просессору ясасында 

Ъомпаг ПРОЛЫАНТ 800 СЕРВЕР-ляри щал-щазырда чох эениш истифадя олунмагдадыр. Бу серверляр ясасян администратор (пайлашдырыъы) 
функсийасыны йериня йетирир. Пентиум Про микропросессорлары ясасян 120/133/150/ 166/200/233 Мщс  тезликляриндя ишляйирляр. Пентиум Про 
микропросессорлары ясасян Х86 мултипросессорлу вя РЫСЪ архитектурайа малик компцтерлярдя, мясялян АЪЕР, Ъомпаг Пролиант 800, 
НЕЪ вя с. истифадя едилир. 
 

Yaddaş secərkən nəyə diqqət yetirməli 
Йаддаш щеч вахт чох олмайыр Яввялляр 64 Кб оператив йаддашы олан компцтер нормал иш цчцн кифайят иди. Програм тялиматынын сцрятля 
артмасы вя тякмилляшмяси онун нормал фяалиййяти цчцн даща чох йаддаш тяляб едирди. Мясялян, бязи програмлар, ян азы, 16 Мб оператив 
йаддаш тяляб едирди. Бу заман 32, 64 вя йа 128 Мб оператив йаддаш кифайят етмямяйя башлады.Оператив йаддашын тутумуну артырмаг 
мягсядиля йени вя йа ялавя йаддашын гурашдырылмасы о гядяр дя чятин дейилдир. 
 Йаддаш  Компцтердя щяр щансы бир програмын йериня йетирилмяси цчцн, програм бир баша мцраъиятли динамики йаддаша  ДРАМ-а 
(Дйнамиъ Рандом Аъъесс Меморй) йцклянмялидир. Яксяр програмлар 16 Мб ДРАМ типли йаддашы олан компцтерлярдя ишляйя билирляр. 
Яввялляр йаддашын гиймяти щяддян чох баща олса да инди онлары алмаг цчцн бюйцк вясаит тяляб олунмайыр. Яэяр вясаит чатышмамазлыьы 
варса, онда сиз яввялъя 16 Мб йаддашдан истифадя етмякля, сонрадан ону эенишляндиря билярсиниз. Цмумиййятля щямишя ещтийат 
йаддашын олмасы даща мягсядяуйьун сайылыр. Програм йериня йетирилян заман щяр нювбяти щисся цчцн просессор даими олараг бирбаша 
мцраъиятли динамики йаддаша (ДРАМ) мцраъият едир. Беля мцраъиятляря бахмайараг мцяййян бир щиссяйя дяфялярля мцраъият етмяк дя 
гаршыйа чыхыр. Она эюря дя програмын беля тез-тез истифадя олунан щиссяси статики ъялд, бирбаша мцраъиятли кеш-йаддашда – СРАМ (Статиъ 
Рандом Аъъесс Меморй) сахланылыр. СРАМ-ын ДРАМ-а нисбятян баща олмасына бахмайараг, СРАМ-ын олмасы системин даща сцрятля 
ишлямясиня сябяб олур. Мисал цчцн, Пентиум ЫЫ просессорун йерляшдирилдийи корпусда биринъи сявиййяли кеш-йаддаш вардир. Бунларын илк 
моделляриндя 256 Мб СРАМ йаддашы вар иди. Сонралар кеш-йаддашын тутуму 512 Кб-а гядяр артырылды. Башга системляр кими, Пентиум ЫЫ 
ана платада йерляшян икинъи сявиййяли кеш-йаддаша маликдир. 256 Мб икинъи сявиййяли кеш-йаддашлы Пентум ЫЫ-дя 15,5 милйон 
транзистордан истифадя едилиб. 512 Кб йаддашлы щямин просессорда 31 милйон транзистордан истифадя олунуб вя биринъийя нисбятян кифайят 
гядяр бащадыр. Яксяриййят програм ялавяляри цчцн ана плата цзяриндя гурашдырылмыш икинъи сяфиййяли 512 Кб тутумлу кеш-йаддаш 
кифайятдир. Бурада модернляшмя цчцн даща уъуз, йяни Пентиум-а нисбятян, просессорлардан да, мисал олараг АМД фирмасынын истещсалы 

олан К6 просессорундан (25% уъуз) нисбятян уъуз, ейни характеристикалы Ъйрих 686 вя М2 просессорларындан да истифадя етмяк олар.  
ДЫММ модуллу йаддашларын ясас плата цзяриндя йерляшдирилмяси цчцн ДЫММ 1, ДЫММ 2 вя ДЫММ 3 слотларындан (ханаларындан) 
истифадя едилир. Йаддаш модулунун сол вя мяркяз щиссясиндя мцяййян сащя вардыр. Бу сащяляр ДИММ ханасында микросхемлярин 
дцзэцн йерляшдирилмяси цчцн сечилмишдир. Йаддаш модлу ханада йерляшдирилдикдян сонра сол вя саь тяряфдян бяркидиъи (шпилка) и ля сыхылыр.  
 

 
Sərt diskin sistemə qoşulması 

Sәrt diskin sistemә qoşulması Sərt disklərin anakart üzərinə düzgün qoşulması sistemin məhsuldarlığının artmasına səbəb olur. Buna 

görə də sərt disklərin hara və necə qoşulacağını bilmək çox vacibdir. Anakart üzərində iki ədəd IDE portu vardır. Bunlardan biri әsas 

(primary), digəri isə kömәkçi (secondary) olaraq adlandırılır. Sərt disk və CD-ROM sürücülərini mövcud portlara ən uyğun şəkildə 

qoşma forması: hər ikisinin də ayrı portlara master olaraq qoşulmasıdır. Əgər bir neçə sərt disk və CD-ROM sürücüsü varsa, o zaman 

sərt disklər əsas porta master və slave olaraq, CD-ROM-lar da köməkçi porta master və slave olaraq qoşulmalıdır. Bu tip qoşulmalarda 

FK-nın çoxtapşırıqlı (multitasking) xüsusiyyəti daha çox istifadə edilir. Bəzi kompüterlərdə IDE birləşdirmə şininə qənaət etmək 
məqsədilə sərt disk və CD-ROM yalnız bir IDE şini ilə əsas port üzərinə master və slave kimi qoşula bilər. Bu qoşulma üsulunun 

sistemin məhsuldarlığının düşməsinə səbəb olduğu üçün, satıcı firmadan bir ədəd daha IDE birləşdirmə şini istəyib sərt disk və CD-

ROM-u ayrı-ayrı portlara master olaraq da birləşdirə bilərsiniz. Bəzən istehsal edən firmaların gözündən yayınaraq sərt diskin köməkçi 

(secondary) port üzərinə qoşulmuş olması halına rast gəlmək olar. Bu vəziyyətdə yenə kompüter normal olaraq işləyə bilir, lakin lazım 
olduğundan daha aşağı məhsuldarlıqda işləyəcəkdir. Bu tip əlaqələr kompüterin açılışı zamanı asanlıqla fərq edilə bilər. Primary 

master, primary slave, secondary master və secondary slave şəklində alt-alta verilmiş sətirlərin qarşısında olan qurğu adı, əgər qurğu 

yoxsa “none” şəklində görünür Sərt disk və CD-ROM-un IDE portlarına düzgün qoşulması ilə bütün əməliyyatlar bunun bitmir. Sərt 

diskin master və ya slave olaraq təyin edilməsi cihaz üzərindəki çeviricilər (jumper) vasitəsilə edilir. Demək olar ki, bütün sərt 
disklərdə müxtəlif nizamlamaların (settings) doğru şəkildə aparıla bilməsi üçün sərt disklərin üzərində çevirici nizamlamaları kiçik bir 

sxem halında göstərilmişdir. Çox nadir hallarda sərt disklərin üzərində olan nişanlardakı yazılar nizamlama formalarının düzgün 

aparılmamasına yol açır. Bu vəziyyətlə rastlaşdıqda satıcı firmaların texnik servisinə müraciət etmək lazımdır.  
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Bəzi kompüterlərdə də sərt disk, master jumper nizamlanması ilə işləməyib, cable select jumper nizamlanması ilə master olaraq 

işləyə bilər. Çox az rastlaşılmasına baxmayaraq, bəzi FK-larda yeganə həll yolu bu ola bilər.Birləşdirmələr və çevirici nizamlanması 
düzgün formada aparıldıqdan sonra, növbə sərt diskin sistem blokuna bərkidilməsinə gəlir. Sərt diskin sistem blokuna düzgün 

bərkidilməsi həm sistemin sağlam olaraq işləməsi, həm də sərt diskin ömrü baxımından çox əhəmiyyətlidir. Bir çox FK istehsal edən 

firmaların sərt diskləri diqqət etmədən və necə gəldi sistem blokuna qoşması sistemdə mənasız kilidlənmələrə və fiziki nasazlıqlara 

səbəb olur. Şəkildə sərt disklərin düzgün və səhv qoşulma halları göstərilmişdir. Düzgün qoşulmaYanlış qoşulma 
Sərt disklərin uzun tərəfi üzərində dik olaraq və ya sərt diskin sistem lövhəsinin alt tərəfə düşəcək şəkildə bərkidilməsi 

məqsədəuyğundur. Bununla bərabər FK-da bir neçə sərt disk mövcud olarsa, disklərin ətrafında meydana gələn statik elektrik və maqnit 

sahəsi səbəbilə maneçilik etməməsi üçün, mümkün olduğunca bir-birindən uzaq yerləşdirilməsi lazımdır. Statik elektrik və maqnit 

sahəsi səbəbilə pozulan sərt disklər sistem tərəfindən heç bir şəkildə tanınmazlar. Sərt diskdə belə bir problemin olub olmadığını 
anlamaq üçün sistem blokunu açıb sərt diskdən gələn səsi dinləmək lazımdır. Bu tip sərt disklərdə disk 2 san. fasilə ilə dönür və təkrar 

dayanır. Sərt diskin mühərrik səsi bunu ətrafa olduğu kimi göndərir. Bu kimi vəziyyətlərdə nasaz sərt diskin sistem lövhəsini söküb 

həcm, marka və tipi tamamilə eyni olan sərt diskin sistem lövhəsi ilə dəyişdirməklə onu yenidən işlək vəziyyətə gətirmək olar. Əsasən 

xarab sektor (bad sector) səbəbilə istifadə edilə bilməyən sərt disklərin sistem lövhələri bu kimi vəziyyətlərdə başqa bir sərt diskin 
“xilasedicisi” ola bilər. Bu baxımdan texniki servislərdə xarab olmuş sərt disklərin atılmayıb saxlanması məqsədəuyğundur. Sərt 

disklərin sistem tərəfindən tanınması ilə əlaqəli son görüləcək iş - BIOS nizamlanmasıdır. FK-nın açılışında BIOS-a daxil olub IDE 

AUTO DETECTION bölməsində sərt diski sistemə tanıtmaq lazım gəlir. BIOSun sərt diski burada tapa bilməməsi halında, IDE 

birləşmələri və çevirici nizamlanması yenidən yoxlanılmalıdır. Hazırda istifadə edilən yeni anakartlar sərt diskləri avtomatik tanıdığı 
üçün, sərt diski tanıtma menyusu bir çox BIOS-da olmur. 

 

CD suruculərində rast gəlinən əsas problemlər 

CD sürücüsü hazırda istifadə olunan bütün fərdi və xidməti kompüterlərdə ən azı sərt disk qədər vacib qurğulardan biridir. Əməliyyat 
sistemləri də daxil olmaqla, bütün proqramlar CD ilə birlikdə verilir. Buna görə də CD sürücülərinin istifadəsi ehtiyacdan çıxıb tamamilə 

məcburiyyət halına gəlmişdir. Xarici və daxili olmaqla iki ayrı formada istehsal edilir. 1980-ci illərdə ilk dəfə istifadəyə çıxarılan CD-

ROM-lar hazırda geniş istifadə edilən yaddaş qurğusudur. İlk olaraq multimedia sistemlərində ist ifadə edilmiş, sonralar isə yüksək 

yaddaş imkanına sahib olduğu üçün oyun və video məlumatlarının saxlanılmasında da istifadə edilməyə başlamışdır. Müasir dövrdə CD-
ROM kompüterlərin əsas tərkib hissələrindən biri olmuşdur. Əməliyyat sistemlərindən sürücülərə qədər, müxtəlif proqramlardan 

multimedia çəkilişlərinə qədər əksər məlumatlar CD-də saxlanmaqla istifadə edilir. CD-ROM (Compac Disk Read Only Memory – 

Yalnız Oxuna Bilən 

Kompakt Disk) 120 mm diametr və 1.2 mm qalınlığında üç laydan təşkil olunmuş və sadə texnologiyaya baxmayaraq yüksək həcmdə 
məlumatı saxlaya bilən bir sabit yaddaş qurğusudur. Məlumatların sərt və elastik disklərdə maqnit mühitində saxlanmasından fərqli 

olaraq CD-də girinti və çıxıntılar halında optik mühitdə saxlanılır. Buna görə də CD-lər daha etibarlı yaddaş qurğularıdır. Sərt və elastik 

disk sürücülərində olan oxuma-yazma başlığı yerinə CDROM-da disk səthini oxuyan lazer oxuyucu istifadə edilir. 

 
CD SÜRÜCÜLƏRİNDƏ RAST GƏLİNƏN ƏSASPROBLEMLƏR 

-Kompüter açılış mәrhәlәsindә “Interface board or CD-ROM is not ready”, “Ensure that drive power is on and drive cables 

correctly attached”, “<A>bort or <R>etry” mәlumatı nәyi ifadә edir vә nә edilmәlidir? 

Bu zaman məlumat şini və güc kabelləri səhv birləşmiş və ya heç birləşməmiş ola bilər. Bu halda güc kabelləri və məlumat şini 
təkraryoxlanılmalıdır.Məlumat şininin anakart və ya əski kompüterlərdə sistem lövhəsi üzərinə birləşdirilməsi də yoxlanılmalıdır. Bu 

hissələrdə də məlumat şininin tam olaraq birləşdirilməməsi və ya tərs birləşdirilmiş olması halında eyni xəbərdarlıq mesajı ilə 

qarşılaşacaqdır. Birləşmələrin tam və doğru şəkildə aparılması halında xəbərdarlıq məlumatı verilməyəcəkdir. CD sürücüsü bilərəkdən 

güc kabelindən ayrılmışsa, CD sürücüsü ilə əlaqəli xəbərdarlıq məlumatının ləğv edilərək sistem açılışının davam etdirilməsi üçün 
klaviaturada “A” düyməsi sıxılmalıdır. 

CD-yә müraciәt edәrkәn “Müraciәt edilә bilmәz”, “Qurğu hazır deyil” mesajı ilә qarşılaşdığında nә edilmәlidir? 

Bu vəziyyətdə ilkin olaraq problemin CD-dən qaynaqlanmadığından əmin olmaq lazımdır. Bunu başa düşmək üçün ən asan yol, sağlam 

olduğuna əmin olduğunuz başqa bir CD-nin CD sürücüsünə yerləşdirilərək yoxlanılmasıdır. CD-nin oxuna bilməsi halında problemin 
CD sürücüsündən qaynaqlanmadığı bəlli olacaqdır. Sağlam olduğuna əmin olduğunuz CD-nin də oxunmaması halında problemin CD 

sürücüsü ilə əlaqəli olduğu yəqindir və bu hal əsasən oxuma başlığının çirklənməsindən, ya da CD-nin zərbə almasından əmələ gələn 

mexaniki problemlərdən meydana gəlir. CD sürücüsünün oxuma başlığının çirklənməsindən əmələ gələn problemlər təmizləmə CD-si 

ilə təmizlənməklə aradan qaldırıla bilər. Bu problemlə tez-tez qarşılaşmasa da, təmizləmə CD-ləri ilə CD sürücülərinin təmizlənməsi onu 
qoruyur və uzun müddət istifadə edilməsi baxımından faydalıdır. CD sürücüsündə meydana gələn mexaniki problemlərdən dolayı, CD-

nin oxunmaması halında CD sürücüsünün içərisinin açılması lazımdır. Bu əməliyyatın bir texniki xidmət mərkəzində aparılması və 

lazım olarsa, CD sürücüsünün dəyişdirilməsi daha məqsədəuyğundur, çünki CD sürücülərində meydana gələn mexaniki problemlər həll 

edilmiş olsalar belə, bir müddət sonra təkrar eyni problemlərlə qarşılaşma ehtimalının çox yüksək olduğu unudulmamalıdır. Həssas bir 
qurğu olan CD sürücülərində, ən kiçik bir mexaniki problem CD sürücüsünün funksiyasını yerinə yetirməməsinə səbəb olur. Bəzən CD 

oxuma zamanında ola biləcək qəflətən bir elektrik kəsilməsi də CD sürücüsündə mexaniki xətanın əmələ gəlməsinə səbəb ola bilər. 

Oxuma problemlərinin CD sürücüsündən, yoxsa CD-dən qaynaqlandığını anlamaq üçün başqa bir CD yoxlama əməliyyatı aparıldığı 

zaman bu CD-nin musiqi CD-si olması halında daha müsbət nəticə alınır, çünki musiqi CD-lərinin sabit oxuma sürətində oxunması və 
yazılış şəkli etibarilə CD-nin oxuma ehtimalını yüksəldir. Eyni şəkildə, çirklənmədən əmələ gələn normal məlumat yüklü CD-ləri 

oxumaqda çətinlik çəkən CD sürücüləri, musiqi CD-lərini rahatlıqla oxuya bilirlər. 

CD-nin sürücüyә yerlәşdirilmәsindәn sonra tәxminәn 4san. müddәtindә qısa fasilәlәrlә mühәrrik sәsinin eşidilmәsi vә CD-nin 

oxunmaması halında nә edilmәlidir?CD sürücüləri müxtəlif səbəblərdən CD-ləri oxumaya bilərlər, ancaq müəyyən aralıqlar ilə CD 
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sürücüsündən səs gəlməsi bir problemin olduğu mənasına gəlir. CD sürücüsünün mühərrikində meydana gələn bu tip problemlər uzun 

müddət həllini tapmadığına görə yeni bir CD sürücüsü almaq daha məqsədəuyğundur. 

CD sürücüsü kompüterә qoşulduqda kompüter açılmırsa nә edilmәlidir? 

CD sürücülərində də sərt disklərdə olduğu kimi master/slave şəklində çevirici (jumper) nizamlanması parılmalıdır. CD sürücüsünün 

sistemin açıldığı sərt disk ilə eyni port və interfeys üzərinə master olaraq qoşulması zamanı CD sürücüsü sərt diskin sistemi açmasına 

mane olacaqdır. Bu hal sadəcə CD sürücüsü ilə sərt disk üçün deyil, iki sərt diskin yenə eyni şəkildə qoşulması halında da olur. Buna 
görə də CD sürücüsü kompüterə qoşulmazdan əvvəl çevirici nizamlanmasının doğru şəkildə aparılması lazımdır. Məsələn, sərt disk əsas 

(primary) port üzərinə master olaraq qoşulmuşsa, CD sürücüsü həmin porta slave olaraq qoşulmalıdır. CD sürücüsündən maksimum 

məhsuldarlıq əldə edilməsi üçün köməkçi (secondary) port üzərinə ikinci bir məlumat şini ilə masterolaraq qoşulması tövsiyə edilir. 

 
Səs kartlarını yeniləmək lazımdır 

Сясли информасийанын дахил едилмяси 

 Сясли информасийанын компцтеря дахил едилмяси микрофон васитясиля йериня йетирилир. Тяляффцз едилмиш сюз ятрафда щаванын периодик 

олараг бошалмасыны  вя сыхылмасыны йарадан акустик дальа мянбяидир. Микрофона тясир едян дальа, онун чыхышында мцяййян амрлитудалы вя 
тезликли електрик сигналлары йарадыр. Бу сигналлар дцзбуъаглы импулслар ардыъыллыьына чевриляряк ващид вя сыфыр кими кодлашдырылыр. 

 Сясдян информасийанын дахил едилмяси компцтер технолоэийасы мцхтялиф инсанларын сясиня тянзимлямя тяляб едир. Бу цсул 

компцтерин конкрет сяся тянзимлянмя адланыр. Беля ки, компцтер инсанын илк дяфя тяляффцз етдийи бцтцн сюзляри емал едир вя нцмуня кими 

юз верилянляр базасына дахил едир. Сонрадан щямин адам нитг сюйляйян заман компцтер  ани анда юз верилянляр базасындан щямин сюзляри 
тапмаьа чалышыр. Щал-щазырда истянилян сясля, щеч бир мяшг етмядян ишляйя билян компцтер системляри мювъуддурлар. 

Беля технолоэийадан истифадя тякъя мятн информасийаны дахил етмяк  цчцн дейил, ейни заманда компцтери тяляффцз едилян ямрлярля 

идаря етмяйя имкан верир. Сясля дахил етмя, компцтеря мяктублары, щесабат мятнлярини, мцряккяб елми вя ишэцзар сянядлярини дахил етмя 

заманы даща чох ялверишлидир. Узагда йерляшян компцтеря верилянлярин вя ямрлярин дахил едилмясинин телефон хяттиля модем платасы 
васитясиля дахил етмя имканлары да мювъуддур. Ъарнеэие Меллон Институте компанийасы мцхтялиф дилдя данышан истифадячиляр цчцн  компцтер 

васитясиля цнсиййят васитяси ишляйирляр. 

SƏS KARTINI YENİLƏMƏK LAZIMDIRMI? 

Bu sualın cavabı istifadəçilərin səs kartının hansı məqsəd üçün istifadə edəcəklərinə uyğun olaraq müxtəlif ola bilər. Buna baxmayaraq 
istifadənin nə məqsədlə olmasından asılı olmayaraq, səs kartında məhsuldarlıq artımını saxlamaq məqsədilə ISA səs kartlarının PCI səs 

kartı ilə dəyişdirilməsi əhəmiyyətlidir, lakin bəzi vəziyyətlərdə istifadə edilən əski nəsil xüsusi proqramlar üçün, əsasən ISA səs 

kartlarına ehtiyac hiss edən istifadəçilərin sayı hazırda da az deyildir. Full Duplex səs kartları həm səs girişi həm də səs çıxışı olan 

kartlardır. Bu xüsusiyyətinə görə son illər, bir tərəfdən kodlaşdırılmış səsləri qəbul etməsi, digər tərəfdən kodu açılmış səsi çıxışa 
verməsi istənilən sahədə bu tip kartların istifadə olunmasını zəruri edir.  

Səs kartlarının Full Duplex xüsusiyyətində olub olmadığını yoxlamağın çox asan yolu vardır. Bunun üçün, 

Start\Programs\Accessories\Entertainment menyusundan Sound Recorder proqramını iki müxtəlif pəncərədə açın. Proqramlardan 

birincisində əvvəlcədən qeyd edilmiş bir faylı açın. Açılan səs faylı dinlənilərkən, digər yazma proqramı ilə bu səsi yazmağı yoxlayın. 
Full Duplex səs kartları ilə bu sadə yazma işi uğurla həyata keçiriləcəkdir. Oyunlarla yaxından maraqlanan bəzi istifadəçilər üçün yeni 

səs kartı texnologiyalarının inkişaf etdirilməsi də səs kartının yüksəldilməsini 

tələb edir. Bunlardan biri də 3D səs Texnologiyasıdır. Bu xüsusiyyəti səs kartları qutusunun üzərində A3D şəklində görməkdəyik. 3D 

xüsusiyyəti ilə səsə həqiqi bir dəqiqlik və dərinlik qazandırılmış, eyni zamanda xüsusi effektlər əlavə edilmişdir. Xüsusən hazırda yeni 
çıxan bütün oyunlar bu xüsusiyyəti daha çox dəstəkləyir. 3D xüsusiyyəti sayəsində kompüter səsləri həyatdakı səs və səs mühitinə çox 

yaxınlaşır. 

 

 
Monitorun istifadə müddəti, ölcüsü 

CRT VƏ LCD MONİTORLARININ İSTİFADƏ MÜDDƏTİ 

Hər elektron cihazın istismar müddəti (“ömrü”) olduğu kimi, monitorun da orta hesabla istismar müddəti vardır, ancaq bu ömür,  

istifadədən istifadəyə dəyişdiyi kimi, məsləhət görülən bəzi qiymətlər də vardır. CRT monitorları üçün orta hesabla 10000-20000 saat, 
LCD monitorları üçün isə 20000-30000 saat arasında istismar müddəti əsas götürülür. Bunlar orta dəyərlərdir. Bundan başqa fasiləsiz 

eyni surəti verən CRT monitorlarının ömürləri dramatik bir şəkildə azalır. Üstəlik 

CRT monitorlarının təmiri və nasaz olan hissələrinin dəyişdirilməsi LCD monitoruna nisbətən bahalıdır. 

CRT MONİTORLARININ İŞLƏMƏ MÜDDƏTİ 
CRT monitorlarının işləmə müddəti əsasən verilən parlaqlıq (brightness) qiymətinin monitorun istehsal edildiyi ilkin parlaqlıq 

qiymətinin 50% nisbətinə görə azalmasına qədər keçən zaman olaraq qiymətləndirilir. Bu kəmiyyət ümumilikdə 50% ətrafındadır. Bir 

monitor ilk istifadə olunduğu gündən başlayaraq parlaqlıq nisbətini 50% itirərsə, onun istismar müddətinin başa çatdığı qəbul edilir. 

Parlaqlığın zaman keçdikcə azalması müxtəlif səbəblərdən meydana ola bilər. Monitorun olduğu mühitin istiliyi və işləmə prosesində  
parlaqlıq qiymətləri, müəyyən müddətdən sonra parlaqlığının itməsinə səbəb olan əsas amillərdəndir. Parlaqlığın çox yüksək 

qiymətlərində istifadə edilən bir monitorun ömrü, orta hesabla bir parlaqlıq qiymətində istifadə edilən monitorun ömründən çox az olur. 

Bu iki əsas amil, monitordakı fosforların və katodun “qocalmasına” səbəb olur. Fosfor və katodun “qocalması”, sadəcə parlaqlıq 

problemini ortaya çıxarmır. Fokus və rəng balansının da pozulmasına səbəb olur. Monitorunuzda əgər müəyyən bir vaxtdan sonra 
dəqiqlik problemi meydana gələrsə, bu onun ömrünün haradasa bitmək üzrə olduğunu, hətta artıq dolduğunu bildirir. Hər rəngin balansı, 

fərqli elektron 

tapançası olduğuna görə müxtəlif qiymətlərdə olur. Keyfiyyətli monitorlarda yüksək səviyyəli katodlar istifadə edildiyindən, monitor 

ömürləri olduqca uzanmaqdadır. Bu monitorların qiymətləri eyni görüntü sahəsinə sahib monitorlara görə bahalıdır. 
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Yəni CRT monitorlarının ömürləri katodların ömürləri ilə ölçülür. Fasiləsiz ekranı açıq saxlamaq məcburiyyətində olan monitorların 

ömürləri daha qısadır. 

LCD MONİTORLARININ İŞLƏMƏ MÜDDƏTİ 

LCD monitorlarının iş prinsipi, işığı yayma üzərində deyil, işığı bloklama üzərində qurulmuşdur. Hər pikselə bir tranzistor dövrəsi 

tərəfindən nəzarət olunur. Tranzistorların açılıb bağlanması ilə arxa planda fasiləsiz yanan işıq sərbəst buraxılır və tranzistordakı rəng 

məlumatları filtrlənərək rənglər əmələ gəlir. Təəccüblüdür ki, arxa tərəfdə fasiləsiz fəal olaraq ağ işıq vardır. Ağ işıq isə fosforlar 
tərəfindən təmin edilir. Bu fosforların da öz ömrü vardır. LCD monitorlarının arxa işıqlarının ömürləri CRT monitorlarınkından demək 

olar ki, iki dəfə çoxdur. 

 

BİOS-un modifikasiyası, sazlanması 
 БЫОС програмлары 
Бир сыра кющня БЫОС микросхемляриндя компцтер гурьулары диагностикасы гурашдырылмыш програмлары вар иди. Бу програмлар 

васитясиля сярт дисклярин нисбятян ашаьы сявиййяли форматлашмасыны апармаг олурду. Онлар компцтери тестляшдиряряк, онун 
конфигурасийасыны мцяййянляшдирмякля йанашы, истянилян дискин сятщини анализ едир, зядяли сащялярини гейд едир, сярт вя еласт ик магнит 
дискляри иля ишлямя гурьуларынын функсионал вязиййятлярини йохлайыр, онлара мцраъият сцрятини юлчцр, верилянлярин ютцрмя сцрятини, щятта 
дисклярин фырланма сцрятлярини юлчя билирдиляр. Програмлар клавиатураны, монитору, ардыъыл вя паралел портлары вя с. тестляшдирмяйя имкан 
верирдиляр. Бунлара бахмайараг бу програмларын яксяриййятиндян бу эцн истифадя едилмир. Мисал цчцн, БЫОС-да ашаьы сявиййяли 
форматлашма нязярдя тутулмамышдыр. Бу онунла ялагядардыр ки, мцасир бюйцк тутумлу винчестерляр бир баша, заводда хцсуси олараг 
форматлашдырырлар. Онларын ашаьы сявиййяли форматлашдырылмасы диски хараб едя биляр. Тест програмларына эялдикдя ися, щал-щазырда кифайят 
гядяр йени тякмилляшмиш мцхтялиф гурьулары йохлайан програмлар мювъуддур. Бу програм тяминаты ямялиййат системинин идаряси иля 
ишляйир. 

Компцтерлярин ишлямясиндя БЫОС хцсуси рол ойнайыр. БЫОС васитясиля хариъи гурьуларла ялагя йарадылыр (еля она эюря дя БЫОС 
эириш/чыхыш база системи адланыр) вя бир сыра гырылмалар емал олунур. БЫОС ямялиййат системи иля чох сых ялагядя ишляйир.  

Програм тяминатындан вя компцтерин нювцндян асылы олараг ямялиййат системи ейни заманда бир нечя тапшырыьын йериня 
йетирилмясиня имкан верир. Башга сюзля, БЫОС имкан верярся, онда мултитапшырыг иш режиминин тяшкил едилмясиня шяраит йарадыр. 

Мяхсуси апарат вя програм тяминатындан истифадя етмякля, ямялиййат системи, БЫОС-ла бирликдя бир нечя компцтер цчцн 
мултитапшырыг функсийаларыны йериня йетирилмясиня имкан верир, башга сюзля, файллара, програм вя аваданлыглара бирэя мцраъиятя иъазя веря 
билир. 

БЫОС истядийимиз вахт ъари тарих вя заманла тямин етмякля бярабяр, бу информасийаны йени тяртиб едилмиш истянилян файла да гоша 
билир. Лазым олдугда тарих вя заманы йенидян гурашдырмаг олур. Бу мялуматлар гурашдырылмыш батарейа щесабына сюндцрцлмцш 
компцтердя сахланылыр. Батарейалар сырадан чыхарса щяр дяфя бу информасийалары йенидян бярпа етмяк лазымдыр. 

Компцтердя просессорлар вя оператив йаддаш да дахил олмагла истифадя олунан микросхемляр мцхтялиф фирмалар тяряфиндян истещсал 
олунурлар. ЫБМ фирмасы юз илк фярди компцтерляри цчцн ЕПРОМ типли йаддаш ясасында шяхси БЫОС микросхемлярини истещсал едирди. Бу 
корпорасийа компцтер сащясиндя лидер олдуьундан, програм тяртибаты иля мяшьул оланлар да юз програмларыны ЫБМ ПЪ компцтери вя  онун 
БЫОС-у цчцн йазырдылар. 

Програм тяминатыны бир дискдян башга дискя кючцрмядя олдуьу кими, ЕПРОМ йаддаш микросхеминин мязмунуну да башгасына 
кючцрмяк олар. Мящсулларынын ЫБМ фирмасы мясуллары иля бирэя олмасы цчцн бир сыра илк микросхем истещсал едян фирмалар ЫБМ фирмасы 
БЫОС-нун, садяъя, нцсхясини чыхарырдылар. Бу ися шцбщясиз ЫБМ корпорасийасыны гане етмяйирди. 

«Пщоених Теъщнолоэиес вя Аwард  Софтwаре» ширкятляри илк олараг ЫБМ компцтерляриня йюнялдилян БЫОС микросхемляри истещсал 
етмяйя башладылар. 

Щал-щазырда кифайят сайда микросхемляр вя програм тяминатлары истещсал олунур. Онлардан йалныз ЫБМ компцтерляриндя дейил, 
башга нюв компцтерлярдя дя истифадя етмяк олур. 

БЫОС-ун модификасийасы 
Йенидянйазма вя йени БЫОС-ун гурашдырылмасы компцтерин имканларыны эенишляндирир, онун характеристикасыны йахшылашдырыр. 

Яксяр компанийалар БЫОС-ун модернляшмяси иля мяшьул олурлар. Айдындыр ки, бу эцн кющня модел компцтерляр (ХТ, 286, 386, 486) 
цчцн БЫОС-ун модернизасийа едилмяси чох чятиндир. Чцнки, садяъя олараг беля бир компанийа тапмаг чох чятиндир. 

Сиз, тязя компцтер алмысынызса, онда гурашдырылан БЫОС еля лайищяляндирилиб ки, щямин компцтер мювъуд олан истянилян програм 
вя апарат тяминаты иля ишляйя билир. Бу Пентиум ЫЫЫ вя Пентиум ЫВ ЩП-ясасында истещсал олунан компцтерлярдя даща мцкяммял характер 
дашыйыр. Билдийиниз кими эцндя минлярля йени беля мящсуллар истещсал едилир. Она эюря дя, бу сябябдян сиз бу вя йа диэяр йени 
мящсулдан истифадя едя билмяйяъяксиниз. Беля олан щалда йени мящсулларла ишляйя билян БЫОС-ун (даща эениш функсийалы, кющня моделли 
компцтердя ишляйя билян) йарадылмасыны эюзлямяли олаъагсыныз. Эюзлямяк истямясяниз йени БЫОС-лар щаггында информасийа иля 
марагланмалысыныз.  

БИОС истещсалчылары мцтямади олараг юз мящсулларыны тякмилляшдирирляр. Щал-щазырда бир сыра  БЫОС-у флаш-йаддаша йазылан ана 
платалар истещсал олунур. Беля олан щалда модернляшмя апармаг чох садя олур. Йяни, бу заман истянилян дискетдян вя йа Интернетдян 
флаш-йаддаша йени БЫОС-у йазмаг кифайятдир. Флаш-йаддашын микросхеминин юлчцляри бюйцкдцр вя о, платанын ортасында йерляшдирилир. 
ЕПРОМ типли 512 Кб йаддашлы микросхем ВЛБ шини сюкцкляриндян бир аз ашаьыда йерляшмишдир. 

Униъоре Ъомпанй фирмасы - БЫОС йарадыъыларындан ян нящянэляриндян биридир. 
БИОС-ун сазланмасы 
Wиндоwс 95 вя БИОС-ларын яксяриййяти ашаьы сявиййядя форматлашдырылмыш, йени гурашдырылмыш сярт дискляри автоматик олараг 

таныйырлар. Яввялляр системя ачыг шякилдя дискин параметрлярини: силиндрлярин, магнит башлыгларынын, секторларын сайыны вя бу  нюв сярт дискля 
системя лазым олан башга информасийаны вермядян, щямин дискдян истифадя етмяк олмазды. 80-ъы иллярдя ЫБМ юз БИОС-ларында щямин 
иллярдя эениш йайылмыш сярт дискляр цчцн йалныз 15 конфигурасийа нязярдя тутмушду. Чох тезликля йени моделляр йаранды. Яввялк и 15 
нювляр стандарт кими галсаларда, галанлары истещсалчыларын юз горхусу вя риски иля йериня йетирилирди. Бу сащядя технолоэийанын 
тякмилляшмяси эюрцнмядийиндян, цмуми конфигурасийанын сайы 46-йа чатдырылды. Онлар стандарт ъядвялдя йерляшдирилди. Стандарт 
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параметрляр йыьымына уйьун олмайан дискляр 47-ъи кими, истифадячи нювлц, ялля тяйин едилирди. Инди ися йцзлярля сярт диск моделляри вардыр 
ки, бу моделляр юз эюстяриъиляриня эюря 46 стандарт конфигурасийалары чох узагда гоймушлар. 

Инди ися, гыса да олса Сетуп БЫОС програмлары иля таныш олаг. БЫОС-ун нормал ишлямяси цчцн компцтердя гурашдырылмыш 
компанентляр барясиндя информасийа олмалыдыр. БЫОС-ун мцасир версийасынын яксяр параметрляри автоматик олараг тяйин етмясиня 
бахмайараг, онлардан бир нечяси, мисал цчцн, айын тарихи вя вахт ялля дахил едилир. Бу параметрлярин щамысы енержидян асылы о лмайан 
ЪМОС - йаддашда сахланылыр вя компцтер сюндцрцляндя сыфырланмайырлар. Беляликля, бир дяфя сазлама апармагла, щяр дяфя онун сазлама 
програмларынын ишя бурахылмасына ещтийаъ олмайыр.  

Нязярдя сахламаг лазымдыр ки, сазлама программаларында физики дисклярин параметрляри верилир. Яэяр истифадя етдийиниз диск, мисал 
цчцн, Ъ, Д вя Е адлы мянтиги гурьулара бюлцнмцш олса беля, БЫОС Сетуп сазламаларында о бир – ващид Ъ диски кими гябул едиляъякдир. 
Сетуп-ун бир сыра версийаларында дискляри щярфлярля дейил, сыра нюмряляри иля, Диск 1, Диск 2 вя с. кими ишаря едирляр.  

Wиндwос-95 вя Плуэ$Плай – бирэя сярт дисклярин параметрлярини автоматик олараг таныйырлар. 
 

Vincesterin quraşdırılması 
ФК илк моделляриндя информасийаны йадда сахламаг цчцн хцсуси лентли гурьулардан (магнитафона охшар) истифадя едилирди. Бир 

мцддят сонра бир вя ики тяряфли еластик магнит диск йаддаш гурьулары, сонра ися ХТ компцтерляриндя бу мягсядля сярт дискляр 
(винчестерляр) истифадя едилмяйя башланды. Сярт магнит диск дашыйыъыларындан истифадя  яввялки дашыйыъыларла мцгайисядя ингилаб демяк иди. 
Бу заманлар яксяр кющня типли компцтер моделляриндя МФМ, РЛЛ вя йа ЕСДЛ типли сярт магнит диск дашыйыъыларындан истифадя олунурду. 
Онлар юлчцляриня эюря бюйцк,  аьыр вя ашаьы сцрятли, тутумлары ися аз иди. Бу моделлярдя сярт дисклярля ишлямяк цчцн ана платада хцсуси 
контроллердян истифадя олунурду. 
Винчестер гурьусу систем блокуна саь вя солдан ян азы дюрд винтилля бяркидилир. Бу винчестерин ещтибарлылыьыны артырыр вя титрямясинин 
гаршысыны алыр. Бцтцн винчестер гурьуларынын цзяриндя онун ады вя параметрляри верилир. Мясялян: Сеагате, Эвантум, ЫБМ, СОНЙ вя с. 

Щяр бир винчестерин цзяриндя онун модели, щазырландыьы юлкянин ады, техники эюстяриъиси, маркасы вя с. эюстярилир ( ЪЙЛ – 
силиндирлярин сайы (3303); МБ -Тутуму(1704) - юлчцляри; ЩЕАДС -  16 - ъыьырлар; Сеъторс – 64 – секторлар).  

Яэяр компцтердя ики  винчестердян истифадя етмяк истяйирсинизся онларын арха щиссясиндя олан Мастер  – ясас вя Славе – кюмякчи 
ялагяляндириъилярини гошмалысыныз.   
Винчестер гурьусунун цзяриндя онун ишини тянзимляйян вя нязарят гурьусу (контроллер) микросхем  шякилиндя йерляшдирилир 

Бир ЫДЕ-диск гурашдыран заман инсталйасийа проседуру чох асандыр. Диск истещсал едилян заман, онун цзяриндя гурашдырылмыш 
атмалар, онун 1 нюмряли гурьу вя йа апарыъы (мастер) диск олмасыны тяйин едир. Буну сянядлярля йохламалы, сонра ися 40 гатлы кабелин бир 
уъуну дискдяки сюкцйя, диэярини ися йа мултикарта, йа да билаваситя ана платайа гошмаг лазымдыр.  

Икинъи ЫДЕ-гурьуну гошаркян бу проседура бир аз мцряккябляшир. Беля ки, диск цзяриндя бир нечя атмалар гурмаг лазымдыр ки, 
систем щяр ики диски сечя билсин. Ики ЫДЕ диск олдугда, онлардан бириси йцклямя (мастер), икинъиси ися – апарылан вя йа ялавя (Славе) аланыр. 
Беляликля диск цзяриндя атмаларын гурашдырылмасы иля таныш олаг.  

Гейд олундуьу кими, винчестерляр истещсал олунан заман онларын конфигурасийасы системдя йалныз бир гурьунун гошулмасына 
имкан верир. Она эюря дя тяляб олунан, йенидян конфигурасийалашманы еля апармаг лазымдар ки, йцклямя заманы  сящв олунмасы барядя 
мялумат чыхмасын вя дискляря мцраъият тямин едилсин. Адятян, атмалар щаггында мялумат гурьунун эювдяси цзяриндя эюстярилир. 
Нязяря алмаг лазымдыр ки, компцтерин йцклянмяси ясас винчестердян апарылдыьындан, неъя эялди атмалары гурашдырмаг олмаз.  

Илк ЫДЕ дискляри цчцн стандарт йох иди. Мцхтялиф истещсалчы фирмалар, мцхтялиф ишарялянмядян истифадя едирдиляр. Она эюря дя, 
щямин вахтлар ики ЫДЕ дискин гурашдырылмасы чятин вя бязи щалларда мцмкцн олмайан мясяляйя чеврилирди.  

Сонралар ЫДЕ дискляри истещсал едян компанийалар ЪАМ АТА (Ъоммон Аъъесс Метщод – Цмуми мцраъият цсулу АТА) 
стандарты тяклиф етдиляр. Практики олараг, бцтцн мцасир ЫДЕ дискляри бу спесификасийайа риайят едирляр. Она эюря дя компцтердя мцхтялиф 
фирманын истещсалы олан, мцхтялиф тутумлу дискляри гурашдырмаг олар. 

Мцасир моделлярин яксяриййятиндя цч ъцт контакт олур. Бу контактлары гошмагла бу дискин нювцнц – тяк, апаран вя йа апарылан, 
тяйин етмяк олур. Бу атмалар ДС (ЪС), СС (СЛ), СП (МА)  кими ишаря олунурлар. Бир сыра дисклярдя йазманы гадаьан едя билян атмалар 
олур. Атмаларын беля гурашдырылмасы сярт дискдян, йазмадан мцщафизя олунан, башга сюзля йени верилянляри дахил етмяк, ялавяля р 
етмякдян мцщафизя олунан бюйцк дискет кими истифадя етмяйя имкан верир.  

Башга дисклярдя атмаларын йерляшмяси башга ъцр ола биляр. Тязя ана платаларда ЫДЕ контроллери бир баша платанын корпусуна 
интеграсийа олуна биляр. Беля олдугда, онун йанында щансы сюкцйцн ясас винчестер, щансы сюкцйцн ялавя винчестер цчцн олдуьу эюстярилир. 
Бу ися йухарыда гейд олунан чятинликляри арадан галдырмагла йанашы, икинъи сюкцкдян башга бир гурьуну, мисал цчцн, ЪД-РОМ-у 
гошмаьа имкан верир. 
 

Klaviaturada yaranan cətinliklər 
Мялумдур ки, информасийаны компцтеря дахил етмяк вя онун идаря олунмасы цчцн ясас техники васитя кими истифадя олунан 

гурьулардан бири дя клавиатурадыр (кейбоард). Щал-щазырда клавиатураларын чохлу сайда, мцхтялиф дизайнля ишлянмиш конструктив нювляри 
мювъуддур. Бу гурьуларын ейни функсийалары йериня йетирмяляриня бахмайараг гиймятяляри мцхтялифдир. Она эюря дя компцтерля иш 
шяраитиндян вя юзцнцзцн малиййя дурумунуздан асылы олараг истядийиниз клавиатурадан истифадя едя билярсиниз. 

Кей Трониъс компанийасы щцндцрлцйц вя яйилмя буъаьы тянзимлянян клавиатуралар истещсал едир. Бу ися билаваситя пешя 
хястяликляринин йаранмасынын гаршысыны алыр. Сюзсцз, бу клавиатуранын гиймяти, ади клавиатураларын гиймяти иля мцгайисядя бир  нечя дяфя 
бащадыр.  

Мцасир стандарт клавиатуралар 101/102-клавишдян ибарятдир. Шярти олараг бцтцн клавишляри (дцймяляри) 4 група бюлмяк олар: щярф-
рягям типли; бирэя истифадя олунан вя йа курсору (екран эюстяриъисинин) идаря едян клавишляр; функсионал клавишляр; щесаби иш ляри 
(калкулйасийа) йерния йетирмяк цчцн рягям типли клавишляр. 

Клавиатураны ана платайа гошмаг вя ялагяляндирмяк цчцн, онун чыхышында даиряви вя йа дцзбуэаглы формада олан ПЪ1 порту  беш вя 
йа алты хяттдян (симдян) ибарят олур. АТХ типли платаларда бу бир гядяр фярглидир. Мцасир компцтерлярдя систем блокунун арха 
щиссясиндя клавиатуранын гошулмасы цчцн йашыл вя мави рянэдян ибарят вя клавиатура ишаряси олан ПЪ/2 порту эюстярилир  
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 Клавиатура васитясиля чап едиляъяк символ йыьымлары кифайят гядяр стандартлашдырылмышдыр. Бу символлара ялифба щярфляри, яряб  
рягямляри вя бир сыра хцсуси символлар, мютяризя, дырнаглар, щесаби ямялиййат, фаиз ишаряляри,    вя с. аиддир. 
 Щал-щазырда клавиатурада клавишлярин сайы 101-я чатмышдыр. Бу ися билаваситя йени даща мцряккяб ямялиййат системляринин, йени 
мултимедийа васитяляринин йарадылмасы иля ялагядардыр. Буна бахмайараг клавишлярин сайы даима артмагдадыр. Беля ки, хцсуси клавишляр 
Wиндоwсда програмлара тез мцраъияти тяшкил едилрляр. 
 Клавиатура юзлцйцндя кичик компцтердир. Онун юзцнцн микропросессору вя йаддашы вардыр. Ана платада БИОС микросхеми иля 
йанашы клавиатуранын да БИОС микросхеми вардыр. Щяр дяфя клавиша басылдыгда БИОС  микросхеминя сигнал эюндярилир. О ися мйяййян 
тезликли вя эюрцнцшлц, сыхылмыш клавишин кодуну тяйин едян, дцзбуъаглы импулслар серийасы (импулсун олмасы 1, олмамасы 0) генерасийа 
едилмясиня сябяб олур. Клавиатурадан дахил олунан сигналларын кодлашдырылмасы    АСЪЫЫ кодларында апарылыр. Мисал цчцн «А» дцймясин и 
басдыгда сигнал ващид вя сыфырларын ардыъыллыьы иля (1000000) кодлашдырылыр. 
 Яксяр мятн просессорлары, електрон ъядвялляри, верилянляр базасы вя башга програм тяминатлары мцхтялиф макросларла ялагяли 
мцяййян клавишляря тясир едирляр. Макрос – щяр щансы бир клавиш вя йа клавишляр йыьыымы, онларын ъцтлцйц басылан заман йериня йетирилян 
ямр вя йа ямрляр йыьымыдыр. Макрослар васитясиля лазым олан ямялиййаты вя йа щярякяти ъялд йериня йетирмяк олар. Бир сыра функсионал 
клавишляр дя щяр щансы бир макросун йериня йетирилмяси цчцн програмлашдырыла биляр. Мисал цчцн, курсорун йерини дяйишмяйя, сюзлярин 
алтындан хятт чякмяйя, щярфлярин йаьлы шрифтля артырылмасына вя башга функсийаларын йериня йетирилмясиня вя с. Функсионал клавишлярдян 
истифадя заманы ясас чатышмамазлыг онлар цчцн цмуми гябул едилмиш стандартын олмамасыдыр. Дизайн вя функсионал имканларына эюря бир-
бириндян фярглянян чохлу сайда клавиатуралар мювъуддурлар. Кей Трониъс компанийасы клавиатура истещсалына эюря дцнйада ЫБМ 
фирмасынын компцтер истещсалында тутдуьу йер кими йер тутур. Йцксяк сявиййяли клавиатураларда бцтцн клавишляр ейни йумшаглыг вя 
клавишин щярякятини тямин едян демпфирли механизм вардыр. 
Конкрет иш шяраитиня максимум уйьунлашдырыла билян клавиатура ергономик адландырылыр. Мисал цчцн Кей Трониъс фирмасы саь вя сол 
тяряфляри, мяркязя нязярян яйиля билян клавиатуралар истещсал едир. Орта щиссясинин дя щцндцрлцйцнц фярди олараг щяр бир ишчи цчцн 
тянзимлямяк олур. Клавиатуранын щцндцрлйцнцн вя онун яйилмя буъаьынын тянзимлянмяси пешя хястяликляринин ЪТС (биляк синдрому)  вя 
РСТ (ялин бирляшмяляринин дартылмасы)  гаршысыны алмаг мягсяди иля апарылыр 

 
 

Skanerlərin quraşdırılması, keyfiyyəti 

Сканерин гурашдырылмасы.  Сканер компцтеря ашаьыдакы цсуллардан бири васитясиля гошулур. 
 1) Паралел вя йа ардыъыл портдан - бу ян йаваш вя ейни заманда тяърцбясиз истифадячиляр цчцн ялверишли цсулдур. Яэяр сканер 
компцтеря паралел портдан (ЛПТ) (адятян принтер истифыадя едян)  гошуларса, онда принтер сканеря хцсуси сюкцкдян гошулур. 
 2) СЪСИ контроллериндян- бу нисбятян йцксяк мящсулдарлыг тямин едян цсулдур. 
 3) Хцсуси платадан - яслиндя бу плата СЪСИ контроллеринин бир нювцдцр. 
 4) УСБ шининдян - сон вахтлар беля шиндян гошула билян сканерляр мейдана эялмишдир. 
Сканерлярин Windows  гошулмасы стандарт проседура васитясиля йериня йетирилир. Сканерин драйверин гурашдырылмасы цчцн: 

1. «Пуск» → «Настройка» → «Панел управленийа» → «Установка оборудования» режимини ики дяфя сечин. Бу заман гурашдырма 
мастери (кюмякчи) ишя дцшцр вя  «далее» дцймясини басмалы; 

1. Мастер (кюмякчи)  йени гурьуну автоматик ахтарышына башлайыр. Бир нечя дяфя «далее» → «далее» (после обнаруженийа новых 

устройств) → «сведенийа» → «Готово» режимлярини тяйин един вя сизя гурашдырма мастери компцтери йенидян ишя бурахмаьы тяклиф 
едяъяк; 
2. Яэяр йени гурьу дцзэцн танынмаса, онда «ляьв ет» (отмена) вя мастери йенидян ися  бурахмалы. Бу заман автоматик танынма 

апармаг лазым дейил. Ачылмыш пянъярядян «нет»→ «далее» пянъярясиндян гурашдырылан аваданлыьы сечмяли («далее» → «список 

компанент изготов располож слева моделей спарава»). 
 Сканерляр каьыза вя йа лентя йазылмыш информасийаны охуйараг ону компцтер екранында графики тясвир кими эюстяря билян оптик -
електрон гурьудур. Информасийа дашыйыъысы (каьыз, вяряг, фотошякил, лент) механики олараг ону ишыг шцалары цчцн шяффаф олан материалын 
(мисал цчцн шцшяйя) цзяриня сыхан хцсуси гурьуйа йерляшдирилир. Ишыг шцасы сыхылмыш вярягя перпендикулйар олараг бцтцн ишчи зонаны кечир 
(екранлашдырыр) ишчи зонанын юлчцсц гурьунун нювцндян асылы олур. Бу бир нечя сятр, чап лист форматларында А5, А4, А3 вя с. ола биляр. Якс 
олунмуш шца вярягин щансы щиссясиня дцшмясиндян асылы олараг юз характеристикасыны дяйишир. Ишыг гябуледиъиляри дяйишян ишыг ахыныны гейд 
едир вя ишыг ахыны щаггында олан мялумат ясасында хцсуси гурьу, електрик сигналлары формалашдырыр вя компцтеря ютцрцр. Сигналларын 
сонракы емалы компцтердя апарылыр. 
  

Аь-гара тясвирлярдян фяргли олараг рянэли тясвирлярин сканерляшдирилмяси  заманы РЭБ (гырмызы, йашыл, эюй) спектраны айры-айры 
сканерляшдирмяк  лазымдыр. 
 Даща уъуз сканерляр бцтцн рянэ спектрини алмаг цчцн тясвири цч эедишдя сканерляшдирилмялидир. Даща мцряккяб вя баща 
сканерляр ися бу проседуру бир дяфяйя, 3 дяфя аз вахт сярф етмякля йериня йетирирляр. Яэяр бюйцк щяъмли рянэли графики информасийаны 
сканерляшдирмяк  лазым олаъагса, онда бир кечидли сканер алмаг даща мягсядяуйьун олар. Рянэли графики информасийанын компцтердя 
тясвири цчцн стандарт 24, 30 вя 36 битдир. Мяс: 36 бит ону эюстярир ки, щяр цч ясас рянэ (РЭБ) цчцн щяр бириня 12 бит информасийа алына  
биляр. Щяр бир рянэин тясвири цчцн ня гядяр чох бит айрыларса, онун бир о гядяр чох кюлэяси йаддашда сахланыла биляр. Сканерлярдян ян 
эениш тятбиг сащяси тапаны, орта синифли (400-600 дпи), планшет типли сканерлярдир. Сканерлярин яксяриййяти СЪСЫ интерфейси иля ишляйирляр. 
 Кичик юлчцлц,   Лоэитеъщ ПаэеСъан типли  сканерлярдя вардыр. Беля чох функсийалы сканер компцтерин паралел портуна гошулур вя  
мятнляри, шякилляри, фотошякилляри сканерляшдирмяк  цчцн истифадя едилир. Яэяр щяр щансы бир сящифянин нцсхясини  чыхармаг лазымдырса, 
онда оржиналы сканерляшдирмяк, алынан тясвири компцтеря дахил едиб, принтерля чап етмяк лазымдыр. Факсын эюндярилмяси ися компцтердян 
модем платасы иля йериня йетирилир. 
 ЫРИСПен компанийасы хцсуси сканерляшдириъи  ручкалар истещсал едир. Бу ручкалардан мятнин бир щиссясини сканерляшдирилян  заман 
истифадя етмяк даща ялверишлидир. 
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 Енвисионс, Епсон, Мисротек, Умах бюйцк форматлы тясвирлярля ишлямяк цчцн, оптик щялл етмяси 800 дпи олан йцксяк кейфиййятли 
сканерляр истещсал едирляр. Ъомпаг компанийасы клавиатуранын корпусуна монтаж олунан, кичик юлчцлц сканерляр ишляйиб щазырламышдыр. 
Бюйцк щямъдя мятн информасийаны дахил едян заман бу чох ялверишлидир. 
 Башга сканерлярля бирэя визит картлары цчцн сканерлярдя мювъуддур. Чохлу сайда визит картлары арасындан щяр щансы биринин 
тапылмасы тез-тез тяляб олунан щалларда (мцасир дюврдя буна тялябат  чохдур) компцтердя йарадылмыш картотекадан истифадя етмяк чох 
ялверишлидир. Бу мягсядля, йяни визит картлары компцтер каталогуну тез тяртиб етмяк мягсядиля визит картлары цчцн хцсуси сканерляр мюв 

SKANERLƏRDƏ KEYFİYYƏT 

Skanerlərdə keyfiyyət və rəsm dəqiqlik dərəcəsi çox dəyişkəndir.Müasir dövrdə istifadə edilən bir çox skanerlərin ən aşağı dəqiqliyi 

300x300 dpi-dir. Keyfiyyət nisbəti skaner daxilində yerləşən lampalar vasitəsilə alınır. Keyfiyyətinin yüksək olması istifadə olunan 

lampaların sayından asılıdır. Rəsmin dəqiqlik və acıqlılıq dərəcəsinin yüksək olması, istifadə 
edilən lampa və linza tipinə görə dəyişir. Neon lampa və linzalar yüksək keyfiyyətli linzalar, standart fluoresan lampa və adi linzalara 

görə oxuma əməliyyatının daha keyfiyyətli aparmasını təmin edirlər. Bəzi skanerlərin keyfiyyətləri istehsalçı firmalar tərəfindən 

kitabçalarında, skanerlərin dəqiqlik rəqəmləri ilə ifadə edilir. Bəhs edilən qiymətlər doğrudur, lakin bu skanerin göstərilən qiymətlərdə 

oxuna biləcəyini göstərməz. Interpolation kəlməsi ilə ifadə edilən proqram Texnologiyası vasitəsilə, skanerin əldə etmiş olduğu nəticə 
üzərinə yeni nöqtələr əlavə edilərək yüksək dəqiqlikli rəsm əldə edilir, yəni bu 

texnologiya ilə oxunan sənəddə yüksək dəqiqliyin əldə edilə bilməsini təmin edən əsas ünsür skanerin istifadə etmiş olduğu proqram 

təminatıdır. 

 
CMOS üçün bateriyalar 

Кющня ПЪ вя ХТ компцтерлярини щярдян йцкляйяндя ъари вахты (сааты) вя айын тарихини дахил етмяк лазым иди. Истифадячи буну 
йаддан чыхардыгда файлларын йарадылдыьы заман вя тарихлярдя гарышыглыг дцшцрдц. Она эюря дя бир сыра компанийалар систем вахтыны 
йадда сахламаг цчцн хцсуси гурашдрылан платалар да йаратмышдылар. 286 моделляри йарананда систем саатларыны гидаландыран батарейалар 
ана платайа гурашдырылмышды. Бу батарейалар ися максимум цч ил ишляйирдиляр. 

Бу батарейалар ЪМОС (Ъомплиментарй Метал-Охиде Семиъондуътор) транзистор схемини електрик енержиси иля тямин едирляр. 
Онлар компцтер сюндцрцляндян сонра ъари заман вя тарихин йадда сахланмасыны тямин етмякля йанашы, ФК-ин конфигурасийасы 
щаггында мялуматлары: сярт дискин параметрляри вя еластик дискля ишлямя гурьулары параметрляри; мониторун нювц; клавиатура вя с. 
сахланмасыны тямин едирляр. Бир сыра щалларда истифадячи компцтер сюндцрцлянядяк ишлядийи програм щаггында да мялуматлар йадда 
сахланылыр. 

Яэяр систем ъари заман щаггында мялумат йадда сахламайырса, демяли батарейаны дяйишмяк лазымдыр. Щяр бир мцхтялиф нювлц 
ана платаларда мцхтялиф батарейалар истифадя едилир. Мцасир ана платаларда батарейанын дяйишдирилмяси щеч дя бюйцк бир проблем 
дейилдир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу батарейаларын «щяйаты» компцтерин истифадя едилмясиндян чох асылыдыр. Она эюря ки, компцтер 
ишляйян заман ЪМОС шябякядян, ишлямяйян заман ися батарейадан гидаланыр. Компцтер узун мцддят истифадясиз галарса, батарейа 
там бошалдыьындан ону йениси иля явяз етмяк лазымдыр. Батарейа там бошалдыгда колмпцтер щаггында олан бцтцн мялумат 
итирилдийиндян, компцтердя ишлямяк дя олмайыр. Беля щалларда юзцнцзц итирмяйин. 

Батарейаны дяйишдирмяздян яввял, щюкмян ЪМОС-да йадда сахланан компцтерин конфигурасийасы щаггында бцтцн 
мялуматларын сахланмасына вя йа йазылмасына ямин олмаг лазымдыр. 

ЪМОС-да олан информасийаны архивдя сахламаг цчцн хцсуси програмлар мювъуддурлар. Тяяссцфляр олсун ки, бу програмлар 
бир сыра сечилмиш информасийалары, монитор, винчестр, клавиатура, еластики дисклярля ишлямя гурьулары йадда сахлайыр. Билдийимиз кими, 
беля щалларда сярт дискин параметрляринин (силиндрлярин, башлыгларын, секторларын вя с. сайы) йадда сахланмасы ваъиб шяртлярдян биридир. 
Чцнки винчестрин параметрляри ЪМОС-да сящв йерляшдирилярся, онда дискля ишляйя билмяйяъяксиниз. Бу проблем мцасир 
компцтерлярдя, винчестр параметрлярини автоматик тяйин едян режим васитясиля щялл едилмишдир. 

Яксяр системлярдя, компцтерин башланьыъ йцклянмяси заманы «Есъапе» вя йа «Делете»  дцймясини басмагла ЪМОС-да 
йадда сахланан информасийайа мцдахиля етмяк олар. Батарейаны дяйишян заман, юзцндян яввялкинин вязиййятини йадда сахламаг, 
онун мцсбят вя мянфи гцтбляринин йерини дцзэцн сечмяк лазымдыр. Бир сыра батарейалар мцасир ана платаларында кичик йасты, 
микросхемин корпусуна охшар гурьуларда йерляширляр. Онлар ися хцсуси сюкцклярдя отурдулурлар.  

Системин конфигурасийасы вя ЪМОС 
яэяр сиз сярт диск гурашдырырсынызса, онда ЪМОС Сетуп-да компцтерин конфигурасийа параметрлярини: дискин нювц, башлыгларын, 

секторларын сайы, еластик диск йаддашынын нювц вя с. эюстярмяк лазымдыр. Ейни заманда ЪМОС-да вахты вя тарихи дя дяйишмяк олар. 
Системин конфигурасийасы щаггында мялумат ЪМОС микросхеминдя йадда сахланылыр. Беля микросхемляр чох аз енержи сярф 

едирляр. Ана платада бу микросхеми гидаландыран чох да бюйцк олмайан хцсуси батарейа вардыр. Она эюря дя компцтер шябякядян 
айрылдыгда микросхемдя олан информасийа сахланылыр. 

Кющня типли ана платаларда бу батарейкалар лещимлянмишдир. Беля батарейкалар ися йалныз 3-4 ил кифайят едирди. Яксяр ана платалар 
гурашдырылан Даллас квадрат вя йа даиряви батарейаларла тяъщиз едилирляр. Яэяр компцтер тарихи вя заманы дцзэцн эюстярмяйирся вя йа 
йцклямя заманы вахт вя заманын дахил едилмясини тяляб едирся, демяли батарейанын дяйишмяк вахты чатмышдыр.  

Таймер Компцтерин иши, заман интервалларынын дягиг тяйин едилмясиня ясасланыр. Ана платада бир нечя микросхем вахт щесабаты 
иля мяшьулдулар. Мисал цчцн, микросхемлярдян бириси ъари вахта нязарят едир. Микросхем чох аз енержи сярф едир. Компцтер шябякяйя 
гошулан заман дягиг ъари вахтын гурашдырылмасына ещтийаъ олмайыр. Башга микросхема систем вахтына ъавабдещдир вя фактики олараг 
компцтерин бцтцн гурьуларынын иш тезлийини тяйин едир. Дягиг вахт интервалларыны вермяк цчцн кварслы эенераторлардан истифадя  едилир. 
Компцтерин вахтын щесабланмасына ъаваб верян щиссяси таймер адланыр. 

 
Modemdə xəta düzəltmə 

Коммуникасийа васитяляри Компцтердя гурашдырылмыш модем васитясиля минлярля сорьу вя сервис хидмятляри иля ялагя йарадараг 
мцхтялиф проблемляр барясиндя оператив информасийа алмаг, верилянляр мцбадилясини тяшкил етмяк олур. Модем васитясиля башга 
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компцтер системлярини, шябякялярини вя с. иля ялагяляндирмяк олур. Демяли, компцтер дя телефон хяттиндян ади абонент кими истифадя 
едир. 

Сон заманлара гядяр мцхтялиф компанийалар тяряфиндян щазырланмыш 56 Кбит/с сцрятли модемляр цчцн ики стандарт, К56х2 вя 
К56Флех мювъуд иди. Йухарыда гейд едилдийи кими, щал-щазырда В90 адланан ващид бейнялхалг стандарт гябул едилмишдир. Она эюря 
дя шябякя аваданлыьы истещсалы иля мяшьул олан бир сыра корпорасийалар йени стандартлы, йцксяк сцрятли модемляр истещсал едирляр. 
Мцасир дюврдя еля бир офис, идаря, тяшкилат тапмаг олмаз ки, орада факсимал аваданлыгларындан истифадя едилмясин. Компцтердя 
факс/модем платасыны вя уйьун програм тяминатыны гурашдырараг, автоматик олараг, компцтердя гурашдырылмыш факс/модемин кюмяйи 
иля факс алмыш оларсыныз. 

Модемин гурашдырылмасы вя сазланмасы 
 Модемин гурашдырылмасы беш дягигялик бир иш вя йа чох мцряккяб бир просесдя ола биляр. Хариъи модеми гошмаг цчцн ону 
компцтерин корпусунда уйьун сюкцйя бирляшдирмяк кифайятдир. Анъаг дахили модеми гурашдырмаг цчцн систем блоку ачылмалы вя уйьун 
ямялиййатлар йериня йетирмялидирляр. 
 Плуэ & Плай технолоэийасыны дястякляйян хариъи модемлярин гурашдырылмасы садя йериня йетирилир. Йяни, компцтери сюндцрмяк, 
модеми телефон хяттиня вя компцтеря гошмаг, модеми бирляшдирмяк кифайятдир. Windows 95 ишя бурахыландан сонра йени гурьунун 
олмасы щаггда мялумат верилир. Бу мялуматы охуйуб, модемин драйвериня йолу эюстярмяк лазымдыр. Яэяр модем эюстярилян 
технолоэийаны дястяклямяйирся вя йа щяр щансы башга бир сябябдян тапылмайыбса, онда драйверин гурашдырылмасыны  
ялля йериня йетирмяк лазымдыр. 

Бунун цчцн «Пуск» → «Настройка» → «Панел управления» → «модемы» (ики дяфя басмаг) диолог пянъяряси → «Свойства» → 

«Модемы» → «Не определят тип модема» → «Далее» → «Установит с диска» драйвер файлына йолу эюстярмяк, сийащыдан уйьун 

модеми сечмяк, дискет йохдурса сийащыдан «Изготовители» вя «модел» сечмяк → «Далее» (ики дяфя басмаг) режимлярини  сечиб иъра 
един.  Бундан сонра сизин сечдийиниз модем гурьусу активляшмиш олаъагдыр. 

 

Printerlərin qoşulması, quraşdırılması və sazlanması 

ÇAP QURĞUSUNUN SEÇİLMƏSİNDƏ DİQQƏT EDİLMƏSİ LAZIM OLAN HALLAR 
Çap qurğusu seçimi həm müəssisələr, həm də fərdi istifadəçilər üçün ən çətin seçimlərdən biridir, çünki hər iki istifadə sahəsində çap 

qurğuları əsasən uzun zaman istifadə üçün nəzərdə tutulur. Buna görə də seçilən çap qurğusunun uzun zaman ehtiyaclara cavab verməsi 

və məqsədəuyğun istifadəsi yetərli olmalıdır. Çap qurğusu seçilərkən hansı məqsədlə və harada istifadə ediləcəyi, hansı işlərin çap 

ediləcəyi, çap keyfiyyətinin və sürətinin vacibliyi, çap qurğusunun istifadə ediləcəyi mühitin gurultuya həssaslığı, aylıq nə  qədər çap 
edəcəyinə diqqət edilməsi və əvvəlcədən düşünülməsi vacib olan hallardır. Aşağıdakı cədvəldə üç müxtəlif çap üsulu ilə işləyən geniş 

yayılmış çap qurğularının xüsusiyyətləri müqayisəli şəkildə 

verilmişdir: 

Çap qurğusu tipi 

və xüsusiyyətləri 
 

Nöqtə vuruşlu çap 

qurğuları 
 

Lazer çap qurğuları 

 

Mürəkkəb püskürtməli 

çap 
qurğuları 

Keyfiyyət (dpi) 9 iynə 

72/72-240/216 

14 iynə 

127/12-60/360 

ağ-qara rəngli 

 

ağ-qara  rəngli 

 

Orijinal nüsxə sayı 

(üst-üstə çap sayı) 

4-9 

 

300/300-2400/2400 
240/240-1200/1200 

Gurultu səviyyəsi 

(dB) 

49-58 dB (A) 39-52 dB (A) 45-55 dB (A) 

 

Cədvələ görə, Yüksək dəqiqlik və keyfiyyətli çapın əsas olduğu yerlərdə lazer çap qurğularının, xüsusən ev istifadəçiləri üçün rəngli 

çapların da alınması vacib olduğu və aylıq 100 səhifədən daha az çap edildiyi yerlərdə mürəkkəb püskürtməli çap qurğularının, çap 
sayının çox olduğu və səhifə xərcinin çox aşağı olması lazım olduğu yerlərdə isə nöqtə vuruşlu çap qurğularının istifadə edilməsi daha 

məqsədəuyğundur. 
Принтерлярин гошулмасы, гурашдырылмасы вя сазланмасы 
 Адятян принтерляр компцтеря паралел порт васитясиля гошулурлар. Буна бахмайараг кющня модел принтерляри ардыъыл портдан да 
гошмаг олур. Йени лазер принтерляри моделляриндя йцксяксцрятли ЕЪП (Ехтендед Ъапабилибиес Порт – эенишлянмиш имканлы порт) портлары да 
олур. Бу ися билаваситя чап  
сцрятинин артырылмасына сябяб олур. Беля портла ишлямяк цчцн ЕЪП режимини тямин едян портдан истифадя етмяк лазымдыр. Даща бащалы лазер 
принтерляри цчцн паралел порт ялагяляндириъиси (Ъ-порт вя йа Ъ ялагяляндириъи) дя йарадылмышдыр. Бу ялагяляндириъидя контактлар даща сых 
йерляшмишдир. Ъентропиес стандарт сюкцкдян вя 10 метр узунлуьунда ялагяляндириъи кабелдян истифадя етмяйя имкан верир. Чап сцрятини 
хцсуси Ф/Порт Плус ЕЪП платасындан истифадя етмякля 40%-я гядяр артырмаг олар. Щеwлл-Паъкард фирмасынын инфрогырмызы гябуледиъи-
ютцрцъц иля тяъщиз олунмуш айры-айры принтер моделляри верилянляри кабел бирляшмяси олмадан ютцрмяйя имкан верир. 
 Компцтерляря гошулан башга гурьулар кими, принтерляри дя идаря етмяк цчцн драйвердян истифадя едилир. Бу драйверляр 
принтерлярля бирэя эюндярилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, бир сыра чох истифадя едилян принтер моделляринин драйверляри Wиндоwс 
комплектиндя олур. 
 Бязи щалларда драйвер олмадыгда вя йа мцяййян сябябдян принтерля ишлямяк цчцн хцсуси дилдян принтеря икилик кодларла верилян 
ямрлярдян ибарят, истифадя едилир. 
 Яэяр Wиндоwс 9х Мб идаряси алтында ишляйя билян доьма драйвер олмаса, онда Wиндоwс йыьымындан уйьун оланыны сечмяк 
олар. 
 Физики олараг принтери компцтеря гошдугда вя ейни заманда шябякядян мцраъият ялдя етмяк цчцн принтери програмла гурашдырыб 
сазламаг лазымдыр. 
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 Wиндоwс 9х/Нт-дя чап просессини тятбиги програм йох, ямялиййат системи идаря едир. Она эюря дя принтерин гурашдырылмасы вя 
сазланмасы Wиндоwсун идаря панели васитясиля апарылдыгдан сонра о бцтцн програм ялавяляри цчцн мцраъиятли олур. 
 Йени принтери гурашдырмаг цчцн ашаьыдакы ямялиййатлары йериня йетирмяк лазымдыр; Установка принтера» (ики дяфя басмагла) 

диолог пянъярясиндян → «Далее» (сечмяк) → «мастер установки принтера» пянъярясиндян → «локалный принтер» вя йа 

«Сетевой принтер» сечмяли → «Далее» (сечмяк) → Установка принтера пянъярясиндян → «изготовители»  сийащысындан 
«компанийа вя принитерляр»  сийащысындан истифадя едяъяйиниз принтерин маркасыны сечин принтер комплектиндя олан драйвери гурашдырмаг 

цчцн «Установит с диска» дцймясини басмалы, драйвери сечмяли  «Далее» (сечмяк) ачылан пянъярядя принтери гошмаг цчцн порту 

сечмяк «настроит порт» (сечмяк)  «ОК»,  «Далее» нювбяти пянъярядя «исползоват этот принтер по умолчанию?»  «Да», 

 «Нет»-дян  «Да»ны сечмяли «Далее» (басмаг) нювбяти пянъярядя принтерин сазланмасыны йохламаг цчцн йохлама сящифясинин 

чап едилмясиня имкан верилир («Да»→ «Готов»). 
 Сынаг  (йохлама) сящифяси чап олундугдан сонра нювбяти диолог пянъярясиндя онун дцзэцн чап олунуб, олунмамасы сорушулур. 

Уйьун дцймяни басмагла бу просеси гуртармыш оларсыныз. Нятиъядя «Принтеры (принтерляр)» пянъярясиндя йени гурашдырылмыш принтеря 
мяхсус пиктограм эюрцняъякдир. 

KAĞIZ VƏ KARTRİCİN İSTİFADƏSİ 
Mürəkkəb püskürtməli çap qurğularında uyğunluq digər çap qurğularına görə daha vacibdir, çünki bu çap qurğularında çox zaman eyni 

markaya aid olsa belə, bir çox model sadəcə öz kartrici ilə işləyir. Bunu haradasa bütün bu tip çap qurğuları üçün söyləmək olar. 

İstehsalçı firmaların kartriclərin hər dəfə dəyişdirilməsinin çap qurğusunun istismar müddətini uzadacağını düşünməsi səbəbi ilə, yeni 

istehsal edilən çap qurğularında kartriclər yazma başlığı ilə kompleks 
olaraq satılmır, hətta kartriclərin yenidən doldurulması da böyük ölçüdə məhdudlaşdırılmışdır. Kağız istifadəsi zamanı əsas diqqət 

ediləcək hal, istifadə ediləcək olan kağızların keyfiyyət və növüdür. İstehsalçı firmalar həm çap qurğusunun ömrünün uzadılması, həm 

də keyfiyyətli çap apara bilməsi üçün ağ çap kağızının istifadə edilməsini tövsiyə edirlər. Çap keyfiyyəti 
baxımından digər ikinci dərəcəli kağızların istifadəsi zamanı, kağız tərəfindən mürəkkəbin olması lazım olduğundan çox sovrularaq 

dağılmağa səbəb olmaqda və çap parlaqlığı itməkdədir. Bu mövzu hər nə qədər vacib olmayan kimi görünsə də, moda jurnalları kimi 

gözəlləyin ön plana çıxdığı, professional işləmə tələb edən jurnalların hamar, işığı əks etdirən kağızlara xərc nəzərə almadan çap 

edilməsi, mövzunun əsil mahiyyətini ortaya qoyur. Çap qurğusu daxilindən keçən hər kağızın 
daxildə özünə aid kiçik kağız qırıntıları buraxması təxmin ediləcəyi kimi, qısa zamanda təmizlənməsi lazım gəlir.  

Kartriclərin yenidən doldurulması ilə əlaqəli bir neçə vacib hallara toxunmaq da faydalı olardı. Bir çox istifadəçi kartriclərin çox bahalı 

olması səbəbi ilə bu üsulu seçirlər, lakin bəzi hallara diqqət edilmədiyi təqdirdə, çap qurğusu zərər görə bilər. Əsasən yenidən 

doldurulacaq olan mürəkkəbin, çap qurğusunun istifadə etdiyi mürəkkəb ilə eyni tipdə olmasına səy göstərin. Bəzi mürəkkəb 
püskürtməli çap qurğuları yağ əsaslı mürəkkəb istifadə edirlər. Ev və idarələrdə istifadə edilən çap  

qurğuları su əsaslı mürəkkəb istifadə edirlər. Hər iki mürəkkəbin qızma və püskürdülmə dərəcələri fərqlidir.  

Digər tərəfdən, yenidən doldurulmuş kartric hər hansı bir problem olduğunda, çap qurğusunun zəmanət xaricində qalmasına səbəb olur. 

Bundan başqa eyni kartric üst-üstə iki dəfədən çox doldurulmamalıdır, çünki hər istifadə zamanında kartric içərisində olan qızdırıcı 
parçalar xarab olur və bir müddət sonra çap qurğusuna zərər verməyə başlayır. Mürəkkəb püskürtməli çap qurğuları üçün texniki 

məlumatlar aşağıdakı cədvəldə verilmişdir: 

 

Mürәkkәb püskürtmәli çap qurğuları Xüsusiyyәtlәri 

Yazma Texnologiyası Injet və ya Buble-jet 

Yazma sürəti ppm (pages per minute – 

dəqiqədəsəhifə sayı) 

300-1200 dpi 

 

Orijinal çap sayı (üst-üstə çap sayı) 0 

Yazma başlığının istifadə müddəti 200-400 milyon simvol 

Yüklənmə həcmi ppm (aylıq səhifə sayı) 6.000-60.000 ppm 

 
Kompüuterlərin  profilaktik təmiri və təmirində istifadə olunan alətlər və qurğular 

Profilaktik tәdbir proqramları vә aktiv üsulları 

Iki tip profilaktik tədbir mövcuddur: 1.aktiv 2.passiv. Adətən passiv profilaktika dedikdə Kompüuterin xarıcı hissələrinin xoşa gəlməz 

təsirlərdən qorunma istiqamətində aparılan tədbirlər nəzərə alınır. Burada əsasən elektrik mənbəyi şəbəkəsində quraşdırılan qoruyucu 
qurğulardan, kompyüter quraşdırılan yerdə mümkün temperaturun , təmizliyin qorunması, vibrasiya səviyyələrın aşağı olmasına və s. 

fikir verilir. Belləliklə passiv profilaktika kompyüterin təhlükəsizliyini təmin etməyə imkan verir.Aktiv profilaktika əsasən kompyüterin 

istismar vaxtını uzatmaq üçün görülən tədbirlərdir. Bu tədbirlər əsasən kompyüter sisteminin və digər komponentlərin periodik 

təmizlənməsinə yönəlmişdir. 
Aktiv profilaktik tədbirlər üsullu: Profilaktik tədbirlərin aparılma müddəti kompyüterin yerləşdiyi yerindən və keyfiyyətindən aslıdır. 

Əgər kompyüter maşın zalında və yaxud yanacaq doldurma servisində yerləşirsə onda ən azı hər üç ayadan bir, yox əgər ofis və  ev 

şəraitindədirsə onda bir neçə aydan bir ilə qədər profilaktik tədbirlər aparılır. Kompyüterin müəyyən istismar müddətindən sonra 

korpusu acılan zaman icərisindən toz yığınağı tökülürsə, onda profilaktik tədbirlərin interval müddətini qısaltmaq lazımdır, yəni daha 
tez-tez etmək lazımdır.  

Sərt disk üçün profilaktik  əməliyyatları disk sahəsində saxlanılan informasiyadan, yükləmə sektorundan, faylların (FAT) yerləşdirmə 

cədvəlindən  və kataloqlardın strukturundan aslıdır. Həmcinin sərt diskin sürətini və etibarlığını saxlamaq üçün ayda bir dəfə 

formatlaşdırmaq lazımdır. Sərt diskin müəyyən yaxın on günlükdən bir aparılan təmizlik işlərinin planı: 
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 Lazımi informasiyanı və əsas fayların saxlanmasının yerinə yetirilməsi. Əməliyyatı avtomatlaşdırmaq üçün File and Folder 

Backup (Wиндоwс Vista), Nt Backup(Wиндоwс XP) həmcinin, istehsalcı tərəfindən yaradılan köməkçi proqramlar sizə yardımcı 
ola bilərlər. 

 Sistemdəki virusların və cəsus proqramların yoxlanması yerinə yetirilir. Testləşməyə başlamamışdan qabaq antivirus 

proqramlarını yükləmək, yaxud da mövcud olan proqramı bərpa etmək etmək və ya təzələmək lazım gəlir. Bir çox antivirus 
proramları avtomatik olaraq həftədə, ayda və yaxud da qeyd olunmuş interval müddətində bərpa olunması ged ir. 

 Wиндоwс- un alətlər vasitələrindən “diskin təmizlənməsi” proqramı verilir. Bu da imkan verir aşağıdakı tip faylların 

axtarılması və ləğv olunması: 

 Zibil qabındakı fayllar; 
 İnternet Explorer-dəki müvəqqəti fayllar; 

 Kompyüterdə yüklənən, lakin cari dövürdə vacib olmayan proqramlar; 

 Əvvəllər yüklənmiş və yazılmış proqram təminatı üçün proqramların quraşdırılması;  

 Sistemi bərpa edən nöqtələr, ən axırıncı yazılmışlardan başqa; 
 Wиндоwс-un əlavə komponentlərindən, hansıki daha istifadə olunmur.  

 Diskin formatlaşması üçün proqramı işə salın. Wиндоwс Vista –da formatlaşma avtomatik işə düşür, ancaq daha ciddi şəkildə 

bu əməliyyatı proqram mütəxəsissləri həmcinin VOPT edirlər. Indi hər ay profilaktik tədbirlərin kecirilməsinə fikir verməli.  

 Əməliyyat sisteminin yüklənmə diskin yaradılması. Müxtəlif istənilən sərt disklərdə əməliyyat sisteminin tam nümunəsini 
yaratmağa, yəni Wиндоwс Vista sisteminin Ultimate və Busines nəşrində fərdi kompyüterlərin tam ehtiyat kopiyası funksiyası  

imkan verir.  

 Vidioadapter, səs plata, modem və digər qurğulardan yeni drayverlərin mətumatlarını qəbul edilir.  

 Əməliyyat sisteminin bərpasında məlumatın qəbul edilməsi zamanı məsləhət görülür ki, sistemi avtomatik rejim olan Automatic 
Updates kecirilsin. 

 Monitorun, klaviaturanın, CD/DVD diskovodun, elastik diskin diskovodunu, sican və s təmizlənməsi.  

 Sistem blikunu, qida blokunun və soyuducu kondisionerlərin təmizlənməsi.  

 Soyuducu kondisionerlərin, qida blokunun və sistem blokunun yoxlanması. Əgər BİOS ventilyatorların surətinin yoxlanmasın ı 
imkan verirsə. Onda bunu stabil şərait üçün etmək olar. Bəzi ana plata və sistemlərin satışında bu xüsusi köməkçi proqramlar olur, 

bu informasiya da Wиндоwс mühitində öz əksini  tapır. Əgər bu ventilyatorlardan hansısa biri zəif və yaxud da işləmirsə, onda onu 

tezliklə sistem blokunu acmaqla dəyişmək lazımdır.  

Sistemin bərpa etmə proqramı: sistemin bərpa olunması- Wиндоwс ME, Wиндоwс XP və sonrakı digər versiyaların əməliyyat 

sisteminin avtomatik xidmətidir ki, müəyyən periodik bərpa etmə nöqtəsi yaradır. Bu da müəyyən sistem fayllarında və restr surətindən 
(əks) ibaərtdir. Bərpa etmə nöqtəsi hər hansı istəfadəcinin informasiya və informasiya əlavəsinin qorunması mümükün deyil, deməli bu 

nöqtəyə üzdən cıraxma ehtiyatı kimi baxılmır. Sistemin bərpa etmə  proqramı sistemin qayıdışı növbəti, həmcinin əl ilə əlavə bərpa etmə 

nöqtəsinin yaradılması kimi qəbul edilir. Adətən bərpa etmə nöqtəsi avtomatik olaraq növbəti ardıcıllıqla yaradılır:  

 Yeni əlavələrin qurulması 
 Avtomatik yeniləmə üsullarının qurulamsı 

 Wиндоwс Update alətlərin qurulması 

 Rəqəmsal yazısı olmayan drayverlərin qurulması 

 Hər 24 saat, əgər kompyüter həmişə yanırsa və yaxud da son bərpa nöqtəsinin yaradılmasından 24 saat sonra. 

 

Kompüuterlәrin sıradan cıxmaların axtarışı vә aradan qaldırılması 

Fərdi kompyüterlərin aparat təminatı ilə yaranan problem adətən ilk baxışdan təcrübəsiz istifadəcilər üçün həll edilməz görünür. Lakin 

bu hecdə belə deyil. Hal-hazır ki dövürdə bir cox alətlər yığımı var ki, bunlarda problemin həllini tapıb yerinə yetirməyə imkan verir. Bu 

isə bir qədər düşünmə və məntiqi fikirləşib düzgün nəticə cıxarmağa imkanı olan hər bir şəxs edə bilər. Müxtəlif cox sayda qurğuda olan 
mürəkkəb zəncirlər təhlükəli hissələrin mümükün olan problemlərin yaranmasına  və artmasına səbəb ola bilər. Başqa tərəfdən baxsaq 

bir necə müasir elektrik zəncir birləşmələrinin hər birində yerləşən müxtəlif sayda mikrosxemlər olur. Bu isə daxili aparat vasitələrin 

əlaqəsində qarşıya cıxan komponentləri dəyişmək işini daha sadə etməyə imkan verir. Fərdi kompyüterlərin iş prinsipini, alətlərdən 

istifadə qaydasını bilməklə, həmcinin əsas həll edici üsulları öyrənmək və məntiqi analiz etmək kompyüterin sıradan cıxmasında 
təmirinə ehtiyac duyulduqda işin öhtəsindən gəlmək olar. Bu isə maddi olaraq hər bir istifadəci üçün çox əhəmiyyətlidir. Bunu  da yadda 

saxlamaq lazımdır ki, hər bir praktika böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Müasir fərdi kompyüterlərdə cətinliklər və etibarlıq.- müasir kompyüterlərin proqram təminatı və aparat vasitələri bir-bir ilə ən yüksək 

uyğunluq əmələ gətirirlər. Aparat vasitələri dedikdə onu da nəzərə almaq lazımdır ki, müasir prosessorlarda 50-400 milyarda qədər 
tranzistorlar var. Bununla yanaşı 1 Qbayt OYQ(operativ yaddaş qurğusu)-da 8,6 milyard tranzistor, məntiqi sistemin mikrosxemlərində, 

videoyaddaşda və video prosessorunda 100 milyona yaxın, milyonlarla isə adapter platalarında və məntiqi sxemlərin platalarında 

tranzistorlar yerləşir. Milyardlarla bu əlaqəli tranzistorlar mütləq ardıcıl , düzgün, verilmiş tapşırıq üzrə rejimdə, fasiləsiz və 

pikosaniyəni kecmədən işləməlidir. Lakin bu qədər işin qarşısında tranzistorların birinin nasazlığı kompyüterin tam sıradan cıxması 
deyil və yaxud da müəyyən qədər işləməsi ilə özünü göstərir. 

Hər bir kompyüteri yandıranda qurğunun işə düşməsi üçün milyardlarla müxtəlif komponentlərin ardıcıl olaraq sürətli əməliyyat larin 

aparılması baş verir. Bu isə zəmin yaradır ki, müxtəlif tip problemlər baş qaldıra bilər. 

Dəyişdirilə bilən standart komponentlər- fərdi kompyüterlərin özünə məxsus xüsusiyyətlərdən biri odur ki, onlarda standart 
komponentlərdən istifadə olunur. Bu onu göstərir ki, bütün elementlər praktikidir, verilmiş sistemlə formalaşır, həmçinin müəyyən 

səviyyədə digər  kompyüterlərdə istifadə oluna bilərlər. Bu səbəbdən geniş yayılmış cox baha olmayan aparat vasitələri  və rahat 
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quraşdırılan sistemin əlverişli komponentləri sayılır. Fərdi kompyüterlərin dəyişilə bilən komponentləri müəsissələr standart və müəyən 

olunmuş formfaktora uyğun olaraq istehsal edirlər. Bəzi dəyişilə bilən komponentlərin siyahısı aşağıda verilmışdır:  
1. sistem platası 

2. prosessor 

3. mərkəzi prosessoru sərinləşdirən ventilyatorlar/radiatorlar 

4. OYQ (RAM) 
5. CMOS üçün bateriyalar 

6. korpus əlavə ventilyatorla 

7. qida bloku 

8. videoadapter 
9. monitor  

10. səs platası 

11. səs yüksəldici 

12. şəbəkə adapterı 
13. sərt disk 

14. CD-ROM/RW yaddaşları 

15. DVD-ROM/+RW yaddaşları 

16. yaddaş elastik diskdə 

17. yaddaş naqilli 

18. klaviatura 
19. maus 

Bəzən siyahıda göstərilmiş komponentlərin miqdarı ixtisaslaşmış coxfunksiyalı sistemlərdə daha cox sayda olur. Hər halda fərdi 

kompyüterlərin böyük əksəriyyətində komponentlərin sayı 20-dən artıq olmur. Kompyüterlərin mümkün olan problemlərin 

təmirindən danışırıqsa ən cox yayılmış qusurlar komponentlərin nasazlıqları və yaxud düzgün qoşulmamasıdır. Bu vəziyyətdən 
cıxmağın ən rahat yolu komponenti yenidən quraşdırmaq və yaxud da lazımi vəziyyətdə onun mövcudluğunu təyin etməkdir. Yox 

əgər komponent nasazdırsa onda onu dəyişmək lazımdır. 

Dəyişmək və yaxud yenidən quraşdırmaq.- aparat problemlərini həll edən zaman sadə bir şeyi anlamılısınız ki, hec zaman xüsusi təmir 
etmək lazım gəlməz, əgər siz onun lazım hissəsini və ya komponentini dəyişsəz yaxud da yenidən quraşdırsaz. Aparat problemi o  zaman 

baş verir ki, hər hansı hissə düzgün düzgün quraşdırılmayıb yaxud da komponentin konfiqurasiyası düzgün verilməyib. Necə il bundan 

əvvəl İBM-də baş verən problemlərin 60%-i ixtisaslaşmış texnik mütəxəsislərin apar dığı araşdırmaya görə komponentlərin düzgün 

qurluşunun verməməsindən baş vermiş və böyük əksəriyyətinin problemləri aradan qaldırılmışdı. Bu aparılan araşdırmalar böyük bir 
inqilaba səbəb oldu, yəni “Qoş və işlət”(Plug and Play), bu isə əl ilə quraşdırılan qurğularda yaranan səddləri, həmcinin bir cox aparat 

qurğuların ardıcıl olaraq yandırılmasına ehtiyac olmadı.  Plug and Play texnologiyası istifadəcinin hazırlığını, aparat vasitələrin düzgün 

quraşdırılmasını, resus səviyyəsində qurğunun qurluşunda yarana bilən problemlərini minimuma endirə bildirdi.Lakin bu texnologiya 

tam mükəmməl deyiolmadığı üçün bəzən ona Plug and Pray(yandır və yalvar) deyirlər, cünki əl ilə idarə etməyə, quraşdırmaya eh tiyac 
duyulur.  

Kompyüter aparat təminatında yaranan problemlərdən daha ekonomik tərəfi ən əvvəl tutulur. Belə ki, ona platanın təmirindən isə onu 

dəyişmək maddi tərəfədən yaxşı olardı. Məsələn mikrosxemlərdə yaranan problemlərdə eyni ilə həm maddı tərəf, həm də mənəvi tərəf  

istifadəcidə cox narahatcılıq törədir. Bəzən aparat təminatında yaranan problemləri ən  sadə yol olan belə bir metoda baxaq. Eyni qurluşa 
malik olan iki kompyüter var biri işləyir digərində isə məsələn yaddaş problemi var. Işləyən kompyüterin DİMM yaddaşını digər 

kompyüterə quraşdır, sonra yoxlama kecir. Əgər hər şey öz qaydasıdadırsa , onda sonra hansı addımı atacağımızı bilirsən. Biz bu zaman 

həm maddi, həm də mütəxəssis axtarışından azad olmuş olarıq. Bununla bərabər diaqnostika üçün qurğular, test proqramları və d igər 

əlavə elementlərin istifadəsi lazım olmaz. 
 

Sәrt diskin profilaktik tәmiri 

Sərt diskin keyfiyyətli iş və verilənləri etibarlı saxlanması üçün vaxt aşırı onun qulluğuna daxil olan bəzi əməliyyatları etmək lazımdır. 

Verilənlərin itirilməsinin bərpa edən bir necə sadə proqramlar var. Bu proqramlar zədələnmiş, acmaq mümkün olmayan fayllardakı 
verilənlərin kopiya mənbəyisini (lazım olduqca bərpa edir) yaradırır. Bununlada özünü sığorta etmiş olursunuz. 

Faylların formatlaşması- sərt diskə siz hər hansı faylı yazan zaman fraqment kimi diskin müxtəlif hissələrinə paylanmış olur. Faylın 

formatlaşması periodik olaraq gedir. Bu da iki məsələni həll etməyə kömək edir. Əvvəl fayllar yoxlanılır və yazılar minimuma endirilir, 

bu köhnəlmiş başlıqların azalmasına gətirib cıxarır diskdən, deyilənlərlə bərabər həmçinin faylın surətini art ırır. Ikinci isə əgər fayl bir 
tamlıq kimi yazılıbsa, onun yerləşdiyi cədvəl zədələnibsə yerləşdiyi kataloqdan bərpa etmək daha asandır. Formatlaşma proqramların 

böyük bir əksəriyyəti növbəti funksiya ardıcıllığı gözlənilir. 

 Fayların formatlaşması 

 Faylın sıxlaşdırılmas(boş yerlərin təyin edilməsi) 
 Faylların çeşıdlənməsi 

Proqramın əsas əməliyyatı formatlaşmadır, lakin fayln sıxlaşdırılması işinədə baxılır. Faylların formatlaşması avtomatik aparılmır, 

bunun üçün xüsusi göstəriş olmalıdır, çunki xeyli vaxt aparır. Bu işi aparan zaman bütün yazılar diskin əvvəlinə, boş hissələr isə 

sonda yerləşir. Bu ona gətirib çıxarır ki, faylın formatlaşması zamanı boş sahələr vahid oblast əmələ gətirir və istənilən  faylın 
hissələrə bölünmədən yazılması kifayət edir.  

Axırıncı əməliyyat faylın çeşidlənməsi və yaxud optimallaşdırılma – bir çox proqramların möcudluğu üçün vacib olmadığına görə 

formatlaşma zəruri deyil, bu çox uzun müddətə yerinə yetirilir, lakin faylın praktiki olaraq sürətlə tapılmasına təsir etmir.  Müəyyən 

mənada çeşidləmənin öz köməkliyi var ki, məsələn nasazlıq zamanı siz faylın hansı ardıcıllıqla  yerləşdiyini biləcəksiniz. Wиндоwс 
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9X/ME/2000/XP/Vista əməliyyat sistemində rejim fonunda yerinə yetirilən xüsusi formatlaşma proqramı var, lakin köhnə 

Wиндоwс3.1, Wиндоwс NT bəzi versiyalarında istehsalcı tərəfindən təklif olunan proqramlar olur. 

Wиндоwс 9X/ME/2000/XP/Vista proqramlarında istifadə edəndə fikir verin kompyüterdə fayl sistemi var, yoxsa yox. Yadda 

saxlayın FAT16 və FAT 32 sistemi faylı formatlaşma proqramlarına daxil ola bilməz. VOPT-dən Golden Bow proqramı bütün 

əməliyyat sistemiləri və sistem faylları üçün ən yaxşı nümunə sayıla bilər. Formatlaşma proqramları işə salmamışdan qabaq 
diskədən səhvlərin olub-olmaması yoxlayan ScanDisk proqramını işə salın, hətta problem olmasa belə. 

Fayllarla işlədikcə onların hər hansı viruslarla zədələnməsi baş verə bilər, buna görə də antivirus proqramları faylların saxlanması 

üçün mütləq lazımdır. Wиндоwс sistemində işləyəndə vaxtaşırı antivirus proqramların köməyi ilə sərt disklərdə ki, faylları 

sistematik olaraq skanleşdirmək lazımdır. Lakin ilk əvvəl fikir vermək lazımdır ki, antivirus proqramları bərpa olunma vaxtı 

keçməyib. Çünki proqramın tam işləməsi faylın vəziyyətini təyin edir.  
 

Qurğular vә alәtlәr 

Fərdi kompyüterlərin təmiri və çox böyük olmayan nasazlıqları aradan qaldırmaq üçün bir neçə alətlərin olması əsas şərtlərdən biridir. 

Yox əgər siz buna daha profesional şəkildə yaxınlaşırsınızsa, onda gərək sizin xüsusi alətlər vasitəsi olsun ki, o da imkan versin 
problemləri araşdırmağa və onu sadə yola, asanlıqla aradan qaldırmağa: 

 Acmaq və yığmaq üçün sadə alətlər yığımı (müxtəlif ölçülü iki fiqurlu vintacanlar, pinset, mikrosxemlər üçün  tutacaqlar, 

həmcinin sıxıcılar) 
 Kompyüterin kmponentlərini yoxlamaq üçün diaqnostik qurğular və proqramlar. 

 Müqaviməti və gərginliyi ölcən rəqəmsal mültimetr, həmcinin naqil qırılmalarını təyin edən yoxlayıcılar.  

 Kimyəvi maddələr (kontaktları,sürtünmələri, birləşmələri silmək üçün mayelər), soyuducu maye püskürücüsü və sıxılmış  qaz 

(hava) balonları 
 Kontaktları silmək üçün tampon yığımı 

 Naqilləri növbələşdirmək üçün bir qədər neylon qarmaqlar. 

Sonrakı alətləridə əldə etmək məsləhətdir, baxmayaraq ki, hər iş üçün yaramırlar  

 Paralel və ardıcıl olan portları yoxlamaq üçün test birləşdiriciləri 
 SİMM/DİMM/RİMM modellərin funksiyasını qiymətləndirməyə imkan verən yaddaş test cihazları 

 Şəbəkə kabelləri üçün skannerlər(şəbəkəyə qoşulanda fərdi kompyüterlə iş üçün) 

 Ardıcıl portun qarmaqları(sistem ardıçıl naqillərdən UNİX terminal kimi işləyirsə) 

 POST plata (əgər siz kompyüterin hər hansı bir əməliyyat sistemi ilə işləyirsinizsə POST platasını əldə edin o, sizə DMA 
yaddaşına bir başa əlaqə və istifadə olunanlarda dayanma haqqında məlumatlar verə bilər)  

 

 

Xәtalar zamanı istifadә olunan alәtlәr 
Xətalar zamanı ən cox geniş yayılmış alətlər aşağdakı ardıcıllıqla verilmişdi.  

1. Elektrostatik yükləməni cıxaran müdafiə komplekti (ESD). Bura dxildir-biləyə geyinilən qolbağ və kiçik lövhə  

(Radio Shack stanley Supply & Servis komplektində olduğu kimi). Təssadüfi elektrostatik yükləmənin nəticəsində 
komponentlərə zədə yetirməkdən qacmaq üçündür. Müdafiə komplektinə daxil olan hissələr: torpaqlanma  olan qolbaqdan və 

xüsusi cərəyan keçirən lövhədən, buradan isə özünə məxsus torpaqlanan naqil keçir. Qolbaq və antistatik lövhə həm bir yerdə, 

həm də ayrılıqda işlədilə bilən komplektdir. ESD müdafiə vasitəsi nəmliyi aşağı olan statik cəryan daha tez toplanan yerdə 

mütləq şəkildə istifadə olunur. 
2. Iynə dodaqlı və sıxıcı üclu tutacaqlar (əyilmiş və düz)-bu alət kiçik hissələri və birləşdiriciləri götürmək üçün  istifadə etmək 

daha rahatdır, həmçinin ştiflərin qoyulması və digər analoji prosessləri aparmaq mümükündür. 

3. Elektrik vintaçan – komplektə uçluğu düz, fiqüqlu, altı kəsikli, Philips və Torx formalı vintaçanlar vardır. Onlar kompyüterin 

acılması və yığılması prosessini tezləşdirirlər. 
4. Kiçik cib fanarı-yüksək texnologiyalı işiqdiodlı fanarlardan istifadə etmək daha yaxşıdır. Məsələn Lightwave firmaının bu 

fanar imkan verir ki, kompyüterin qaranlıq olan nüvə hissəsinə baxasınız və bu fanarın batareyalarını tez-tez dəyişməyə ehtiyac 

yoxdur. 

5. Naqillərin uçunu təmizləmək üçün xüsusi qurğulra və kəsicilər-kabel və naqillərin uçlarının hazırlanması,  təmizlənməsi və 

dəyişməsini çox rahat yolla hazırlayır. 
6. Verilənlərin ötürülməsi üçün kabel və adapterlər- verilənləri bir sistüemdən digərinə ötürmək üçün iki kompyüteri tez 

birləşdilməsində istifadə edilir. Həmçinin USB-USB, paralel USB, USB-Ehternet adapterını, Ehternet kabel-krosnu, paralel və 

ardıcıl kabellərdə istifadə olunur. Hal-hazır ki, dövürdə sürətli birləşməni USB portu və Ehternet də təmin edir. Ardıcıl və 
paralel birləşdirmə adətən kompyüterin digər tip interfeysin iştirak etməsi zamanı istifadə olunur. 

7. ATA qurğusunda 2.5 dyumlu kabel və adapterlar – verilənlərin bərpasında və ya ötürülməsində noutbuk və yaxud stol üstü 

sistemə 2.5 qyumlu ATA qurğusundan qoşulmaq üçün istifadə olunur: həmcinin USB/FireWire birləşmələrində 44-kontakt 

birləşməli ATA adapterı, 2.5-dyumlu xariçi USB/FireWire qurğusu üçün blok və s. 

8. 3.5 dyumlu qurğu üçün blok- blok USB birləşməsi ilə təhciz olunmuşdu. Bu isə imkan verir ki, sərt diskdə verilənləri bərpa 

edəsən, əgər sistemin cıxış funksiyaları artıq cavab vermirsə. Bir necə blok ATA qurğusu ilə müdafiə olunur, daha müasirləri 
SATA sərt diski üçün təyin olunub. 

9. Xarici maus və klavitura qoşulması üçün PS/2 Y-budaqlayıcısı- xüsusi maus və klaviaturanın istifadəsi cətin və ya mümükün 

olmayan vəziyyətində əməliyyat sistemlərində lazım gəlir. Bu qoşulma daha cox noutbuklarda PS/2 klaviturası və ya sicanla 

klaviaturnın birgə işləməsində istifadə olunur. 
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10. USB/FireWire adapterı, USB qida toplanması- xariçi USB qurğularının xüsusən disk qurğuları, maus vəc eləcədə 

klaviaturanın qoşulmasında istifadə olunur. Adapter imkan verir ki, müxtəlif qurğuları USB və FireWire kompyüterə qoşasan. 

11. Müxtəlif vintlər, bərkidici, birləşdicilər və s.- onlar sistemin catışmamazlıqlarını təmir edilməsində istifadə edilir. 

12. CR-2032 elementli litiumlu ehtiyat bateriyaları- bir çox sistemlərdə CMOS RAM üçün istifadə olunur. Ona görə də əl altında 
ehtiyat üçün bir- necəsinin olması vacibdir. 

 

 

Ölcü cihazları 
Plata və komponentləri yoxlamaq üçün hərdən ğlçü cihazlarında və xüsusi qurğulardan istifadə edirlər. Onlara müqayisədə baha deyil və 

istifadədə cox sadədir. 

Elektrik avadanlıqlar- kompyüteri yoxlamaq üçün multimetr və test birləşdiriciləri mütləq lazımdır. Multimetrlə müxtəlif parametrləri 

ölçmək olar, məsələn: sxemlərin müxtəlif nöqtələrində gərginliyi və ya qida blokunun cıxışını, həmçinin platada və kabellərdə  
qırılmaları yoxlamaq üçündür. Test-birləşdiçiləri  isə paralel və ardıcıl portları və onlara birləşdirilən kabellərdə yoxlamanı aparmağa 

imkan verir. Yoxlayacı şəbəkə rozetkalar əlvə kimi xidmət edə bilər. Onlar problemin mənbəyi xarici elektrik qidasında yaranda onu 

yoxlayıcı kimi istifadə etmək olar. 

Test birləşdiriciləri-bunlar paralel və ardıcıl portların yoxlanmasında istifadə olunur. Əgər onları birləşdirici kabellərlə birgə 
quraşdırılarsa onda yoxlama zamanı ardıcıl kontakt çıxışlarında ya da paralel portun çıxış kontaktında və s. siqnallar veriləcək, port özü-

özünə qapanacaq. Bir neçə tip test-birləşdiriciləri mövcuddur, məsələn: 9 və 25 kontaktlı ardıcıl portlar üçün, 25-kontaktlı paralel portlar 

üçüç, həmcinin USB 1,1 və 2,0 portu üçün. Belə test birləşdiriciləri bir çox istehsalatçılar və həmçinin İBM firması tərəfindən buraxılır. 

Test-birləşdicilərini bəzi diaqnostik proqramlardan, xüsusən də Micro 2000-dən olan, micro-Scope-də olan komplektin daxilində, yaxud 
da ayrıca almaq olar. Diqqət yetirmək laımdır ki, test-birləşdiricilərinin 1-necə konstruksiyası var. Lakin cox təəssüf olsun ki, bütün 

versiyalar müxtəlif diaqnostik proqramların təminatının düzgün işinə yaramır. Ona görə də diaqnostik proqramlarla təklif olunan test 

birləşdiricilərindən istifadə etmək daha məqsədə uyğundur. Ən yaxşı test üç port üçün təklif olunan daha məsləhətlidir. Komplektlərdə 

test-birləşdiriçilərindən başqa test-ayrıcıları lazım gəlir, bu da müvəqqəti kabellərin istifadəsinə imkan verir və həmcinin ayrıca 
kontaktlarda verilən monitorinq siqnallarını yerinə yetirir.  

Multimetr – bəzən iş prosessi zamanı gərginliyi və müqaviməti yoxlamaq lazım gəlir. Bu zaman rəqəmsal və ya analoji multimetrlərdən 

istifadə olunur. Bunların hər ikisində minium iki çıxış olur və onlarda qoşulur yoxlanılan zəncirə. Birləşmədən sonra multimetr 
göstəricisi  işə düşür. Seçilmiş rejimdən aslı olaraq qurğu ya müqaviməti, ya  daimi gərginliyi yaxud da tətbiq edilən gərgin liyi ölçür. 

Daha mükəmməl modellər cəryanı, gücü, dalğanı, tranzistorların parmetrləri və  s. ölcür. (şəkil. +12V gərginliyi göstərən, ATX tipli 

sistem platasıının zəncirini test edən tipik rəqəmsal, üniversal ölçü cihazı göstərilmişdir.). Hər yüksəklik üçün bir neçə diapazon ölçüsü 

vardır. Məsələn: cihazın şkalasının göstəricisinin yüksək səviyyəsində ölcü zamanı daimi gərginlik 200mV, 2,20,200 və 1000V bərabər 
ola bilər. Cihaz ğöstərəcinin ölcüsü 20V miqdarında olanda işi daha yaxşı yerinə yetirir. Cünki kompyüterin qidalandırmasının  gərginliyi 

+5 və +12V-dur. Bundan da kiçik ölçülərdə göstəricinin oxu qalxıb-enir, bu da cihazın sıradan cıxması ilə nəticələnə bilər, lakin böyük 

ölçüdə göstəriçinin dəqiqliyi düzgün olmayacaq.Əgər ölçülən gərginlik məlum deyilsə, onda multimüterin təqribi ölçüyə qoyub və 

uyğun olaraq ölçünü qaldırırlar. Ən yaxşı cihazlar avtomatik olanlardır, cünki bu zaman çıxışları ölçülən zəncirə qoyulur və cihaz lazım 
olan ölçünü ğötürüb göstəriçisi işə düşür. Sizə ancaq  qalır ki, göstəriciyə baxmaq. Buna oxşar cihazlar rəqəmsallar olurlar.  Kiçik ölçülü 

rəqəmsal multimetrlər də var. Onlar oxlu göstəricilərdən daha dəqiqdir. 

 

Yaddaş yoxlayıcıları 
Fərdi kompyüterlərin təmiri və mütəxəsiss səviyyəsində xətaların aradan qaldırılması ilə məşğül olursunuzsa onda indiki zamanda 

yaddaş yoxlayıcıları hər bir kəsdə olmalıdır,yaddaş yoxlayıcıları xüsusi testr adlanan qurğudur ki, onlar müxtəlif tip yaddaş  modullarını 

və onların ayrıca mikrosxemlərini yoxlayır. Bu qurğunun qiyməti çox bahadır. Lakin bunlar ən çox qısa zamanda böyük miqdarda və 

sayda yaddaşları cəld və dəqiq yoxlamaq üçün istifadə olunur. 
Yaddaş testeri yoxdursa, onda ixtisaslaşmış proqramlar ümid etmək olar, onlarında imkanları məhdud olur. Bu tip proqramalr 

oxunmanın və yazmanın xarakteristikasını yoxlaya bilər. SİMM/DİMM/RİMM modullu testrlər daha cox əməliyyatları yerinə yetirə 

bilərlər, bunlara aşağdakılar daxildir: 

 Yaddaş tipinin müəyyən olunması 
 Cəld hərəkətli yaddaşların müəyyən olunması 

 Həqiqitən yaddaş modulu yoxlama cütlüyün saxlanmasını və ya bu rejimin formal (görünüş) olaraq saxlanmasının müəyyən 

olunması 

 Bərpa olunma və daxil olma vaxtının dəyişdirilməsi 
 Ayrıca xətalı bitlərin aşkar olunması 

 Küydən və elektrik qidalanmadan əmələ gələn xətaların aşkar olunması 

 Qısa qapanmanın və zəncir qırılmaların aşkar olunması 

 Vaxt geçikmələri ilə bağlı problemrin aşkar olunması 
 Verilənlərin saxlanmasında səhvlərin aşkar olunması 

Diaqnostik proqramlarlar uyğun əməliyyatları yerinə yetirməyi bacarmırlar, çunki onlar məntiqi sistemin mikrosxemlər i olan yaddaş 

nəzarətcisinin yığımında verilən parametrlərlə məhdudlaşırlar. Proqram yaddaşının parametrlərin işini dəyişməyə imkan vermir yaddaş 

modullarının imkanı, məsələn bir sistemdə xətalarla işləyirsə, digərində daha dolğun işləyir, baxmayaraq hansısa mikrosxem zədəlidir. 
Buna uyğun problemləri diaqnostik proqram təminatının köməyi ilə aşkar etmək mümkün deyil.  

Hal-hazırki vəziyyətdə əsas ideya odur ki, fərdi kompyüterlərdə quraşdırılmış yaddaş modulunu hər tərəfli yoxlamaq mümkün deyil, 

mütləq yaddaş yoxlayıcısı lazımdır. Yaddaş tezliyi artdıqca ona tələbat artır və yaddaş yoxlayıcıları əsas rol oynamağa başlayır. Yaddaş 

yoxlayıcıları CST və Tanisys kimi tanınmış firmalardan tərəfindən buraxılır.  
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Proqram həllində testlərin aparılması üçün yaddaş yoxlayıcıları əvəzsizdir. Bu əməliyyatın həllində ən cox istifadə olunan proqramlar 

bunlardan: 
 Microsoft Wиндоwс Memory Diagnostic. WиндоwсVista alətlərinə daxildir, həmçinin onu  

http://oca. microsoft.com/en/windiaü.asp 

 Memtest86. http:// w.w.w memtest86/com 

Bu proqramlara hər tərəfli tam şəkilli test toplusudur. Onlar kompakt-diskdən yüklənmiş sistemlərlə iş üçün təyin olunub. Bu o 

deməkdir ki, kompyüterlərdə mütləq proqram təminatının quraşdırılması vacıb deyil. Kompyüterlərin sistemi kompakt-diskdən yüklənir 

və bundan sonra proqram diaqnostikası buraxılır. Belə yükləmə mühiti Wиндоwс və digər əməliyyat sistemlərin işinə müdafiə rejiminin 

müdaxilə olmamasına sığorta edir, bu isə testləşmənin dəqiqliyini artırır.  

 

Texniki mütәxәssislәr üçün alәtlәr 
Profesional mütəxəsisslər üçün daha praktik ixtisaslaşmış alətlər istifadə olunur. Onlardan bəziləri aşağıdakı siyahıda verilmişidr. 

Elektrik vintaçanı - ən vaçib alətlərdən biri hesab olunur. Bu alətlə fərdi kompyüterləri minimum güc hesabına qısa müddətə söküb və 

yığa bilərsiniz. Bu alət vinti özü açıb-bağlamaq xüsusiyyətinə malikdir. Əgər vintaçan alətlə bağlı işləriniz cox olursa bundan əldə 
etməyə dəyər. Bu alət akumlyatorla və bateriyalarla da işləyə bilər. Elektrik vintaçanla bərabər onun müxtəlif başlıqlarını, məsələn altı 

kəsikli, düz, fiqurlu və müxtəlif ölçüdə olan formalarını əldə etməyə dəyər. 

Torks profilli vintaçanı-bu alətlə əsasən korpusdakı qida blokunu, monitoru və digər qurğuları acmaq üçün istifadə olunur. 
Temperaturu təyin edən cihaz (termometr, datçik)- diaqnostika keçirəndə fərdi kompyüterlərin sistem blokunun temperaturunu ölçmək 

lazım gəlir, əsasəndə daxili qızmaya şübhə olanda. Temperaturu təyin edən cihaz əsasən sistem blokun daxilini yox, həm də xariçi 

istiliyi də ölçmək üçün yararlıdır. Bu cihazın ən sadəsi indi hal-hazır ki, dövürdə istifadə olunan rəqəmsal termometridir. Uyğun 

qurğular blokun daxili və xariçi istiliyini ölçmək üçündür, hansıki kifayət qədər uzun naqili olan temperaturu ölçən termometr cihazdır. 
Belə uzun naqillərdə olan termometrləri əsasən blokun, məsələn daxili yaddaşın bir bölməsinə bərkitmək olar. Əgər bu termometr 

metallikdirsə, onda çalışmaq lazımdır ki, sistem platada olan açıq elektrik zəncirinə toxunmasın, çunki qisa qapanma ola bilə r. Bundan 

sonra kompyüterin yandırıb xariçi və daxili temperaturunu ölçmək olar. Deyilənlərdən  əlavə termometri istiliyi yaradan qurğunun 

məsələn prosessorun , videoadapterin və s. yanında qoymaqla temperaturu təyin etmək olar. Bu prosesslə hər hansı komponentin 
ehtiyacını təyin etmək olar. 

İnfraqırmızı termometr-  daha bir səmərəli , termometri olan, kontaktları olmayan, yəni heç bir fiziki münasıbət olmadan temperaturu 

ölçən infraqırmızı termometr cihazı (şəkil). Cihaz obyektin yaxın məsafəsinə aparmaqla bir neçə saniyəyə cari temperaturu ölçmək olar. 

Infraqırmızı termometrin əsas iş prinsipi temperaturu 00C-də yuxarı olan (t+2730C Kelvinə görə) obyektdən yayımlanan isti enerjini 
ölçməyə imkan verir. Infraqırmızı şüaların enerjisi- bu elektromaqnit spektrin hissəsidir, hansı ki, görünən işıq tezliyindən aşağı 

olmasına uyğun gəlir. Verilənlərin spekter hissəsi insan gözü ilə görünmür. Tezlikdə infraqırmızı şüaların dalğa uzunluğu 0.7-1mkm 

diapazona uyğun gəlir. Lakin bu termometrdəki şüanın dalğa uzunluğu 0.7-14 mkm olan diapazonu ölçür. Bu cihazı kompyüterin hər 

hansı komponentinə yaxınlaşdırmaqla, heç bir fiziki yaxınlıq olmadan onun temperaturunu ölçmək olar.  
Daha bahalı cihazlardan lazerli ölçmə prinsipi ilə işləyənlərlə daha dəqiq ölçmək olar. Bu cihaz havanın ölçməsi üçün nəzərdə 

tutulmayıb. Bu cihaz elə bir şəkildə quraşdırılmalıdır ki, ölçülən qurğu ilə cihaz arasındakı qalan havaya əlavə təsir olmasın. 

Bu çihaza Raytek, Minitemp modeli MT2, MT4 və MT6 olan seriyaları misal gətirmək olar.  

 Detallar tutmaq üçün böyük tutacq (pinset)- alətlər arsenalına daxil olan digər tutacaqlara oxşaya bilər, lakin o bir qədər fərqlidir və 
detalları tutmaq üçün xüsusi alətdir. Əsasən korpusun daxilinə hər hansı vint düşən zaman onu heç yerə toxunmadan çıxarmaq üçün 

istifadə olunur. Beləki onun uzunluğu 60sm hətta bir qədər böyük və uçu fərqli qırmaq şəkilli olan alətdir. Bu alət təsadüfən vintlərin, 

başlıqların və s. kənara, daxilə düşən zaman ehtiyatla götürülməsi üçün istifadə olunur. Bu alətlin maqnitli olmaması ilə də  işə daha 

yararlıdır. 

 

 

Imtahan sualları 
 

1. Proqram təminatı 

2. Kompüuter diaqnostikasının mahiyyəti 
3. Diaqnostik proqramlar 

4. POST 
5. Istehsalatcıların diaqnostik proqramları 

6. Periferiya qurğularına qoyulan diaqnostik proqramlar 

7. Özünü yoxlama və test 
8. Post-da xətalar zamanı məlumatlar 

9. Qusurlar zamanı əmələ gələn  səs siqnalları 

10. Qusurlar haqqında portlarda yaranan kodlar 
11. BİOS POST-un monitor məlumatı 

12. İBM BİOS üçün xətalar zamanı xarakterik olan bəzi kodlar 
13. Operativ yaddaşın xətalarında POST məlumatı 

14. Şəbəkə adapterilərin diaqnostikasi 

15. Ümumi təyinatlı diaqnostik proqramalar 
16. Əməliyyat sistemin diaqnostik proqramları 
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17. Yükləmə prosessi 

18. Optik disklərdə və disletlərdən yükləmə 
19. Fərdi Kompüuterlərin yükləmə mərhələsinin qısa şərhi 

20. MS DOS ə/s-nin yüklənməsi ardıcıllığı 
21. Wиндоwс ə/s-nin yüklənməsi xüsusiyyətləri 

22. Wиндоwс Vista ə/s-nin yüklənməsi xüsusiyyətləri 

23. Sistem blokunun ümumi görnüşü 

24. Sistem blokunun acılmasında istifadə olunan ehtiyat tədbirləri 

25. Plug & Play  texnologiyası (ana pltanın quraşdılılmasında) 

26. Coxqatlı anaplatalar 

27. Soyutma sistemi 
28. Güc mənbəyi 

29. Güc mənbəyinin problemləri 
30. Mərkəzi prosessor 

31. Cox prosessorluq nədir? 
32. Əsas mikroprosessorun problemi 

33. Yeni prosessorun quraşdırılması 

34. HT dəstəyi texnologiyası nədir? 
35. Yaddaş hec vaxt cox olmayır? 

36. Yaddaş secərkən nəyə diqqət yetirməli? 

37. Sərt diskin sistemə qoşulması 
38. Master və Slave portları 

39. Sərt diski yaddaşında periodik yaranan problemlərm 
40. CD sürücüləri 

41. CD sürücülərində rast gəlinən problemlər 

42. CD-yə müraciət zamanı nasazlıq haqqında mesaj gələndə nə etməli? 
43. CD sürücüləri Kompüuterlərə qoşulduqda kompyüter acılmırsa nə edilməlidir? 

44. Səs informasiyanın daxil edilməsi 
45. Səs kartlarının yenilənmək lazımdır? 

46. CRT və LCD monitorların istifadə müddəti 

47. CRT monitorların işləmə müddəti 
48. LCD monitorların işləmə müddəti 

49. BİOS proqramları 

50. BİOS-un modifikasiyası 
51. BİOS-un sazlanması 

52. Vincesterin quraşdırılması 
53. İDE disklərin qoşulması 

54. Klaviaturanın istifadəsi 

55. Klaviatura kiçik bir kompyüterdir 
56. Klaviaturanın diaqnostikası 

57. Skanerlərin quraşdırılması 

58. İstifadə olunan skanerlərin növləri 
59. Skanerlərdə keyfiyyət 

60. CMOS üçün bateriyalar 
61. Sistemin konfiqurasiyası 

62. Taymer 

63. Kommunikasiya vasitələri 
64. Modemlərin quraşdırılması və sazlanması 

65. Modemlədrdə xəta düzəltmə 

66. Çap qurğunun secilməsində diqqət edilməsi lazım olan hallar 

67. Printerlərin qoşulması 
68. Printerlərin quraşdırılması və sazlanması 

69. Kağız və kartriclərin istifadəsi 
70. Profilaktik tədbir proqramları 

71. Aktiv profilaktik tədbirlər üsullu 

72. Sərt diskdə aparılan müyyən  təmizlik işləri 
73. Sistemin bərpa etmə proqramı 



 

25 

 

74. İşçi yer 

75. Kompyütrein qızması və soyuması 
76. Kompyüterin yandırılıb –söndürülmə dövrü 

77. Müasir fərdi kompyüterlərdə mürəkkərblik və etibarlıq 
78. Dəyişdirilə bilən standart komponentlər 

79. Dəyişmək və yaxud yenidən quraşdırmaq 

80. Sərt diskin profilaktik təmiri 
81. Faylların  formatlaşması 

82. Fərdi kompyüterlərin təmirində istifadə olunan alətlər 

83. Köməkçi alətlər 
84. Korpusun açıb-bağlanmasında istifadə olunan vint açanlar 

85. Xətalar zamanı istifadə olunan alətlər (ESD, tutacaqlar, vintacan) 
86. Xətalar zamanı istifadə olunan alətlər (fanarlar, kəsicilar, tisklər, yiyə) 

87. Xətalar zamanı istifadə olunan alətlər (drayverlər, DVD diski,, proqram təminantının diaqnostikası, POST) 

88. Xətalar zamanı istifadə olunan alətlər (qarmaqlar, rəqəmsal multimetr, fırcalar, kabellər və adapterlər) 
89. Xətalar zamanı istifadə olunan alətlər(ATA üçün kabel və adaterlər, bateriyalar) 

90. Təhlükəsizlik qaydaları 

91. ESD komplekti 
92. ÖLçü cihazları 

93. Test-birləşdırıciləri 
94. Multimetr 

95. Məntiqi yoxlayıcılar 

96. Şəbəkə rozetkaların yoxlayıyıcıları 
97. Impluslu generatorlar 

98. Yaddaş yoxlayıcıları 

99. Yaddaş testlərində istifadə olunan proqramalar 
100. Elektrik vintacan, Torks vintacan, tutacaqlar 

101. Temperaturu təyin edən cihazlar 
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