
Словник термінів і скорочень 

2S (2-States Output) - вихід із двома активними станами, 2С, стандартний 

вихід ТТЛ. 

3S (3-States Output) - вихід із трьома станами, 3С. 

Abort - аварійне завершення; тип переривання. 

ALU (Arithmetic and Logic Unit) - АЛП, арифметико-логічний пристрій. 

AND - логічна функція І. 

APIC (Advanced Peripheral Interrupt Controller) - удосконалений контролер 

переривань. 

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) - стандартний 

американський код обміну символьною інформацією. 

BCD (Binary-Coded Decimal) - двоїчно-десятковий код. 

Bin - двійкова система числення. 

BIOS (Basic Input/Output System) - базова система вводу/виводу (у 

комп'ютері). 

BIST (Built In Self Test) - вмонтоване самотестування. 

Buffer - буфер. 

Burst Mode - режим пакетної передачі інформації з магістралі (одна адреса на 

весь пакет даних). 

Bus - шина, магістраль. 

Cache - кеш-пам'ять. 

CAS (Column-Address Select) - сигнал вибору адреси стовпця (у мікросхемах 

динамічної пам'яті). 

Centronics - стандартний 8-розрядний паралельний інтерфейс. 



Chip - мікросхема, чіп. 

Chipset - набір мікросхем контролерів для організації комп'ютера, чіпсет. 

CISC (Complete Instruction Set Computer) - комп'ютер (чи процесор) з повним 

набором команд. 

Clear - очищення, скидання в нуль. 

Clock, CLK - тактовий, тактуючий сигнал. 

CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) - комплементарна МОН 

технологія (КМОН). 

COM Port (COMmunication Port) - послідовний порт, що підтримує інтерфейс 

RS-232C. 

Core Speed - внутрішня частота процесора, на якій працює його 

обчислювальне ядро. 

CPU (Central Processor Unit) - центральний процесор. 

CRC - циклічна контрольна сума, а також метод, що використовує таку суму. 

DC (Direct Current) - постійний струм. 

Desktop - настільний персональний комп'ютер. 

DIMM (Dual In-Line Memory Module) - модуль пам'яті з двостороннім 

розташуванням виводів. 

DMA (Direct Memory Access) - прямий доступ до пам'яті (ПДП). 

DOS (Disk Operating System) - дискова операційна система, ДОС. 

DRAM (Dynamic RAM) - динамічна оперативна пам'ять. 

Driver - вихідний буфер, драйвер. 

DSP (Digital Signal Processor) - цифровий сигнальний процесор. 

EDA (Electronic Design Automation) - система автоматизації проектування. 



EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM) - ПЗП з електричним 

стиранням і можливістю подальшого програмування. 

EISA (Enhanced ISA) - розширений (32-розрядний) варіант системної шини 

ISA, цілком сумісний з ISA. 

EMS (Expanded Memory Specification) - додаткова (відображувана) пам'ять 

персонального комп'ютера. 

EPROM (Erasable Programmable ROM) - ПЗП з стиранням (ультрафіолетовим 

випромінюванням) і перезаписом інформації (РПЗП). 

Fault - відмова; тип переривання. 

FDD (Floppy Disk Drive) - зовнішній накопичувач інформації на гнучкому 

диску. 

Female - роз'єм-розетка, гніздо. 

FIFO (First In, First Out) - "першим увійшов - першим вийшов", один зі 

способів організації ОЗП з послідовним доступом. 

Firmware - програми, що зберігаються в енергонезалежній пам'яті 

мікропроцесорної системи. 

Flash memory - різновид постійної пам'яті з перезаписом EEPROM, що 

характеризується високою ємністю, малим енергоспоживанням і великою 

допустимою кількістю циклів перезапису, флеш-пам'ять. 

FLOPS (Floating point Operations Per Second) - кількість операцій із крапкою, 

що плаває, у секунду, одиниця виміру продуктивності процесора. 

GND (Ground) - загальний провід схеми, "земля". 

H - ознака шіснадцяткової системи запису кількості, наприклад, 2FА9h. 

 

H (High) - високий рівень сигналу, одиничний рівень при позитивній логіці. 



Handshake - асинхронний режим обміну, при якому використовується сигнал 

підтвердження готовності виконавця. 

Hardware - апаратні (електронні) засоби мікропроцесорної системи. 

HDD (Hard Disk Drive) - зовнішній накопичувач інформації на твердому 

диску (вінчестер). 

Hex - шіснадцяткова система числення. 

HMA (High Memory Area) - область "високої пам'яті" у персональному 

комп'ютері. 

IC (Integrated Circuit) - інтегральна мікросхема, ІС. 

iCOMP (Intel Comparative Microprocessor Performance) - індекс оцінки 

продуктивності мікропроцесорів фірми Intel. 

IDE (Integrated Drive Electronics) - інтерфейс комп'ютера для підключення 

дисководів. 

Idle - режим холостого ходу. 

IDT (Interrupt Descriptor Table) - таблиця дескрипторів переривань. 

Instruction - команда, інструкція. 

Instruction Set - система команд (процесора). 

INT (Interrupt) - переривання, вектор переривання. 

IO, I/O (Input/Output) - ввід/вивід (В/В), вхід/вихід. 

IOPL (Input/Output Privilege Level) - рівень привілеїв операцій вводу/виводу. 

IPC (Instruction Per Cycle) - кількість операцій, виконуваних процесором за 

один такт. 

IrDA (Infra-Red Data Association) - асоціація передачі даних в 

інфрачервоному діапазоні, а також стандартний інтерфейс інфрачервоного 

обміну, запропонований нею. 



IRQ (Interrupt ReQuest) - запит переривання. 

ISA (Industry Standard Architecture) - стандартна системна шина 

персонального комп'ютера. 

Jumper - знімна перемичка, що з'єднує штирьові контакти на платі, джампер. 

L (Low) - низький рівень сигналу, нульовий рівень при позитивній логіці. 

L1 Cash і L2 Cash - кеш-пам'ять першого рівня (внутрішній кеш) і другого 

рівня (зовнішній кеш). 

LCD (Liquid Crystal Display) - рідкокристалічний дисплей, індикатор. 

LIFO (Last In, First Out) - тип оперативної пам'яті з принципом роботи: 

"останній увійшов - перший вийшов". 

Line driver - драйвер лінії, буфер. 

LPT (Line Printer) - порт для підключення принтера, що працює за 

інтерфейсом Centronics. 

LRU (Least Recently Used) - довше всіх не використовуваний елемент у кеш-

пам'яті. 

LSB (Least Significant Bit) - молодший значущий біт (у байті чи слові). 

LVT (Low-Voltage Technology) - низьковольтна технологія мікросхем 

(напруга живлення 3,3 В). 

Male - роз'єм-вилка, штекер. 

Master - ведучий, головний пристрій, що бере участь в обміні інформацією, 

задатчик. 

MCP (Math CoProcessor) - математичний співпроцесор. 

MCU (Microprogram Control Unit) - блок мікропрограмного управління. 

MFLOPS (Mega FLOPS) - мільйон операцій з комою, що плаває, у секунду 

(одиниця продуктивності процесора). 



MIPS (Mega Instructions Per Second) - мільйон операцій у секунду (одиниця 

продуктивності процесора). 

MMU (Memory Management Unit) - блок управління пам'яттю. 

MMX (Multi Media eXtensions) - розширення системи команд процесора для 

роботи з мультимедійними додатками. 

Motherboard - материнська системна плата, на якій розташовуються 

додаткові, дочірні плати. 

MSB (Most Significant Bit) - старший значущий біт (у байті чи слові). 

MSW (Machine State Word) - слово стану машини. 

NIC (Network Interface Card) - мережева карта, адаптер локальної мережі. 

NMI (Non Masked Interrupt) - немасковане переривання. 

Notebook - клас портативних, "блокнотних" персональних комп'ютерів, що 

відрізняються малими розмірами, невеликою масою, низьким 

енергоспоживанням. 

NPU (Numeric Processor Unit) - математичний співпроцесор. 

NVRAM (Non-Volatile RAM) - енергонезалежне ОЗП, що зберігає 

інформацію при відключенні живлення. 

OC (Open-Collector Output) - вихід мікросхеми з відкритим колектором. 

Oct - вісімкова система числення. 

OEM (Original Equipment Manufacturer) - виробник устаткування. 

OR - логічна функція АБО. 

OTPROM (One-Time Programmable ROM) - ПЗП, однократно програмований 

користувачем. 

Parity - парність, паритет. 



PC (Personal Computer) - персональний комп'ютер (зазвичай IBM-сумісний). 

PC (Program Counter) - лічильник команд. 

PC Card (PCMCIA) - стандартний високошвидкісний паралельний інтерфейс 

для підключення карт розширення мініатюрного формату. 

PCI (Peripheral Component Interconnect) - шина для периферійних 

компонентів (у персональному комп'ютері). 

Pentium - 32-розрядний процесор фірми Intel. 

PIC (Programmable Interruption Controller) - програмований контролер 

переривань. 

PIO (Programming Input/Output) - програмно керований ввід/вивід. 

PLD (Programmable Logic Device) - програмована логічна мікросхема, ПЛІС. 

Plug - роз'єм типу вилка. 

Pn, P&P (Plug-and-Play) - "вставляй і працюй"-стандарт автоматичного 

настроювання конфігурації комп'ютера. 

Pointer - покажчик. 

Polling - опитування прапора (біта стану) програмним шляхом. 

POP - вибірка зі стека. 

POST (Power On Self Test) - тест початкового увімкнення. 

POST (Procedure Of Self-Testing) - процедура самотестування. 

Power down - режим зниженого енергоспоживання. 

PPI (Programmable Peripheral Interface) - програмований інтерфейс 

периферійних пристроїв. 

Preset - попередня установка. 

 



Processor - процесор. 

PROM (Programmable ROM) - програмований ПЗП, ППЗП. 

PSW (Processor Status Word) - слово стану процесора, код у внутрішньому 

регістрі стану процесора. 

 

Pull-up Resistor - навантажувальний резистор, що включається між виходом 

мікросхеми і провідником напруги живлення. 

Push - збереження в стеці. 

RAM (Random Access Memory) - оперативна пам'ять, ОЗП. 

RAS (Row-Address Select) - сигнал вибору адреси рядка (у мікросхемах 

динамічної пам'яті). 

Receiver - приймач, вхідний буфер. 

Refresh - регенерація (у динамічній пам'яті). 

Reset - скидання в нуль (ініціалізація). 

RISC (Reduced Instruction Set Computer) - комп'ютер (чи процесор) зі 

скороченим набором команд. 

ROM (Read-Only Memory) - постійна пам'ять, ПЗП. 

RS-232C (Reference Standard) - стандартний інтерфейс послідовної передачі 

даних. 

RTC (Real Time Clock) - годинник реального часу. 

Rx (Received Clock) - прийнятий синхросигнал. 

Rx (Received Data) - прийняті дані. 

SCSI (Small Computer System Interface) - інтерфейс комп'ютера для 

підключення зовнішніх пристроїв, у тому числі і дисководів. 



SDRAM (Synchronous Dynamic RAM) - синхронний динамічний ОЗП. 

Set - установка в одиницю. 

Setup - програма установки системних параметрів персонального комп'ютера. 

Shadow Memory - тіньова пам'ять. 

SIMM (Single In-Line Memory Module) - модуль пам'яті з однорядним 

розташуванням виводів. 

Slave - ведений, пасивний пристрій, що бере участь в обміні інформацією, 

виконавець. 

Slot - щілинне рознімання для підключення друкованих плат з розніманням у 

виді друкованих провідників, слот. 

Socket - контактний пристрій для установки мікросхем на плату, сокет. 

Software - програмні засоби мікропроцесорної системи (програми). 

SP (Stack Pointer) - покажчик стека. 

SRAM (Static RAM) - статична оперативна пам'ять. 

Stack - стік, стекова пам'ять. 

Strobe - стробуючий сигнал, строб. 

Terminator - кінцевий узгоджуючий пристрій на лінії зв'язку (зазвичай - 

резистор). 

Timer - таймер, таймерний пристрій. 

TR (Terminate Resistor) - навантажувальний резистор для лінії зв'язку. 

Transceiver - прийомопередавач, трансивер, двонапрямлений буфер. 

Transmitter - передавач, вихідний буфер. 

Trap - пастка; тип переривання. 



TTL (Transistor-Transistor Logic) - транзисторно-транзисторна (біполярна) 

логіка, ТТЛ. 

TTLS (Transistor-Transistor Logic Schottky) - транзисторно-транзисторна 

логіка з діодами Шотткі, ТТЛШ. 

Turbo - режим підвищеної швидкодії. 

Tx (Transmitted Clock) - переданий синхросигнал. 

Tx (Transmitted Data) - передані дані. 

UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) - універсальний 

асинхронний прийомопередавач, контролер для підтримки інтерфейсу RS-

232C. 

UMA (Upper Memory Area) - область верхньої пам'яті. 

Upgrade - модернізація персонального комп'ютера шляхом заміни його 

окремих блоків. 

UPI (Universal Peripheral Interface) - універсальний периферійний інтерфейс. 

USB (Universal Serial Bus) - стандартний послідовний інтерфейс із високою 

швидкістю передачі (до 12 Мбіт/с). 

V - напруга (Voltage), вольт (Volt). 

VLB (VESA Local Bus) - локальна шина персонального комп'ютера. 

VLSI (Very Large Scale Integration) - надвелика інтегральна схема (НВІС). 

Watchdog - сторожовий таймер, що служить для виводу мікропроцесорної 

системи зі стану зависання. 

WB (Write Back) - алгоритм кешування зі зворотним записом. 

WT (Write Through) - алгоритм кешування з наскрізним (прямим) записом. 

XMS (eXtended Memory Specification) - розширена пам'ять персонального 

комп'ютера. 



XOR - логічна операція "Виключаюче АБО" ("Нерівнозначність"). 

Z (Z-state) - третій (високоімпедансний) стан виходу мікросхеми. 

ZIF (Zero Insertion Force) - роз'єм чи сокет з нульовим зусиллям вставки. 

2С - вихід із двома активними станами (нуль і одиниця), стандартний ТТЛ-

сумісний вихід. 

3С - вихід із трьома станами (два активних: нулі й одиниця, третій - 

пасивний, відключений), а також сам третій стан виходу, на відміну від двох 

активних станів. 

 

Адаптер - пристрій сполучення. 

Адреса - закодований номер, що визначає, куди передається інформація чи 

відкіля вона приймається. 

Адресація - спосіб завдання адреси операнда. 

Адресний простір - сукупність всіх адрес, до яких може звертатися 

мікропроцесорна система. 

Активний рівень сигналу - рівень, що відповідає приходу, наявності сигналу, 

тобто виконанню цим сигналом відповідної йому функції. 

Акумулятор - виділений внутрішній регістр процесора, що бере участь у 

виконанні більшості команд. 

АЛП - арифметико-логічний пристрій (ALU). 

Апаратне забезпечення - електронна апаратура мікропроцесорної системи. 

Апаратне переривання - переривання, що викликається пристроями-

виконавцями. 

Арбітраж - метод визначення єдиного активного пристрою, спосіб вирішення 

конфліктів. 



Асемблер - мова програмування нижнього рівня, що використовує 

мнемонічні позначення машинних команд. 

Асинхронна магістраль - магістраль, у якій передбачений тільки асинхронний 

обмін. 

Асинхронний обмін - обмін по магістралі з підтвердженням готовності 

виконавця. 

Асинхронний сигнал - сигнал, не прив'язаний за часом до внутрішніх 

процесів схеми, не синхронізований з схемою. 

АЦП - аналого-цифровий перетворювач. 

Базова адреса - молодша адреса з групи адрес, приписаних якомусь пристрою 

чи задачі. 

Байт - група двійкових розрядів, бітів (як правило, 8 біт), що містить якийсь 

код. 

Байтові операції - операції, виконані над окремими байтами операндів 

процесорами, що мають розрядність більше 8. 

Біт (від англ. Binary Digit - двійкове число) - одиниця двійкової інформації, 

розряд двійкового коду, що приймає значення 0 і 1. 

Біт парності - додатковий контрольний біт, що додається до даних і 

збережений чи переданий разом з цими даними. 

Буфер - логічний елемент (мікросхема), використовуваний для електричного 

узгодження входів і виходів інших мікросхем. 

Буфер - пам'ять чи область пам'яті, використовувана для тимчасового 

збереження даних. 

В/В - ввід/вивід, I/O. 

Введення даних - те ж, що читання, зчитування, прийом даних. 



Вектор переривання - адреса початку програми обробки переривання. 

Векторні переривання - переривання, при яких номер переривання (адреса 

вектора) видається пристроєм, що запросив переривання. 

Вивід даних - те ж, що запис, передача даних. 

Виконавець (slave) - пасивний пристрій на магістралі, з яким задатчик 

проводить обмін у даному циклі. 

Вилка (штекер) - частина роз'єму, контакти якого входять у контакти розетки 

(гнізда). 

Вимкнення - різновид переривань, які виникають автоматично за певних 

умов у процесі роботи процесора. 

Віртуальна пам'ять - зовнішня пам'ять великого об'єму, яку процесор за 

допомогою спеціальних механізмів використовує як свою власну системну 

пам'ять. 

ВК - вихід з відкритим колектором. 

ВКМ - внутрішня контролерна магістраль. 

ВУС - покажчик стека (SP). 

Г (гіга-) - приставка для позначення 230 = 1 073 741 824. 

Гарвардська архітектура - архітектура мікропроцесорної системи з 

роздільними шинами даних і команд (двохшина архітектура). 

Дані - передана в закодованому виді цифрова інформація. 

Двонапрямлена лінія (шина) - лінія (шина), по якій сигнали можуть 

передаватися в обох напрямках (по черзі). 

Двохшинна архітектура - архітектура мікропроцесорної системи з 

роздільними пам'ятями даних і команд і з роздільними шинами для обміну 

кожною з них. 



Декремент - зменшення на одиницю. 

Дескриптор - опис, код, що містить інформацію про сегмент пам'яті, про 

вектор переривання і т.д. 

Джампер - знімна перемичка, установлювана на плату для переключення 

режимів її роботи. 

Драйвер - програма нижнього рівня, що здійснює управління апаратурою. 

Емуляція - моделювання, імітація роботи реального пристрою з 

використанням апаратних і програмних відлагоджувальних засобів. 

ЕОМ - електронна обчислювальна машина, те ж, що комп'ютер. 

Зависання - перехід мікропроцесорної системи в непередбачений стан, 

зупинка роботи системи. 

Задатчик (master) - активний пристрій на магістралі (найчастіше - процесор), 

що проводить обмін з виконавцем у даному циклі. 

Задній фронт сигналу (спад) - перехід сигналу з активного рівня в пасивний. 

Запис - операція, при якій задатчик передає дані в пам'ять чи у пристрій 

вводу/виводу. 

Запит - звертання до процесора для спеціального обслуговування (наприклад, 

для переривання чи ПДП). 

Затримка - часовий зсув між вхідним і вихідним сигналами пристрою, вузла, 

мікросхеми. 

Захищений режим - режим процесорів фірми Intel, починаючи з 80286, що 

забезпечує багатозадачний режим і об'єм пам'яті понад 1 Мбайт (див. 

реальний режим). 

Зовнішні пристрої - пристрої, що підключаються до мікропроцесорної 

системи за допомогою пристроїв сполучення, пристроїв вводу/виводу. 



ЗП - запам'ятовуючий пристрій, пам'ять. 

Ініціалізація - приведення в початковий стан, запуск роботи. 

Інкремент - збільшення на одиницю. 

Інструкція - те ж, що команда. 

Інтерфейс - угода про обмін між електронними пристроями. Містить у собі 

вимоги по електричному, логічному і конструктивному з'єднанню пристроїв. 

ІС - інтегральна мікросхема, ІМС (IC), чіп. 

К (кіло-) - приставка для позначення 210 = 1024. 

Канал - те ж, що системна шина, магістраль. 

Карта розширення - одноплатний пристрій сполучення, що підключається до 

магістралі персонального комп'ютера. 

Каскадування - спільне включення декількох однакових пристроїв (зазвичай 

послідовне) для покращення їхніх характеристик. 

Кеш-пам'ять - швидка буферна пам'ять, що містить копію частини основної 

пам'яті системи і що дозволяє прискорити обмін з повільною основною 

пам'яттю. 

КМОН - комплементарна технологія МОН (CMOS). 

Команда - код, що визначає елементарну функцію, яку повинен виконати 

процесор. 

Комірка (пам'яті) - елемент пам'яті (однорозрядний чи багаторозрядний), що 

служить для збереження інформаційного коду і може бути вибраний за 

допомогою коду адреси пам'яті. 

Конвеєр - пам'ять типу FIFO невеликого об'єму, що входить до складу 

процесора і служить для прискорення вибірки команд, які виконуються. 

Контролер - пристрій управління, керуючий пристрій сполучення. 



Кристал - те ж, що мікросхема, чіп. 

Лінія - одиничний провідник системної шини. 

Лічильник команд - внутрішній регістр процесора, що визначає адресу в 

пам'яті, де якому знаходиться поточна команда. У звичайному режимі стан 

лічильника команд нарощується після виконання кожної команди. 

ЛК - лічильник команд (PC). 

М (мега-) - приставка для позначення 220 = 1 048 576. 

Магістраль - системна шина мікропроцесорної системи. 

Маска - керуючий код, що дозволяє чи забороняє окремі розряди основного 

коду. 

Маскування переривання - тимчасова заборона переривання. 

МК - мікроконтролер. 

МОН - напівпровідникова технологія на основі польових транзисторів типу 

"метал - окисел - напівпровідник" (MOS). 

Монітор - програма для роботи оператора з пультом управління з метою 

контролю функціонування мікропроцесорної системи. 

Моніторинг - спостереження, контроль стану якого-небудь пристрою. 

МП - мікропроцесор. 

МПК - мікропроцесорний комплект мікросхем. 

МПС - мікропроцесорна система. 

Мультиплексована магістраль - магістраль з мультиплексованими (цілком чи 

частково) шинами адреси і даних. 

 



Мультиплексування - передача різних сигналів по одній лінії (шині) у різні 

моменти часу. 

НВІС - надвелика інтегральна схема (VLSI). 

Негативна логіка - система сигналів, у якій логічній одиниці відповідає 

низький рівень напруги, а логічному нулю -високий. 

Негативний сигнал (сигнал негативної полярності, нульовий сигнал) - сигнал, 

активний рівень якого - логічний нуль. Тобто одиниця - це відсутність 

сигналу, нуль - сигнал прийшов. 

Негативний фронт сигналу (спад) - перехід сигналу з одиниці (з високого 

рівня) у нуль (у низький рівень). 

Немультиплексована магістраль - магістраль, у якій шини адреси і даних не 

мультиплексовані. 

Ніжки - те ж, що виводи мікросхеми. 

НМД - накопичувач на магнітному диску. 

Нульовий сигнал - те ж, що негативний сигнал. 

Одиничний сигнал - те ж, що позитивний сигнал. 

Одношинна архітектура - архітектура мікропроцесорної системи з загальною 

пам'яттю даних і команд і загальною шиною для обміну з пам'яттю. 

ОЗП - оперативний запам'ятовуючий пристрій, оперативна пам'ять (RAM). 

Операнд - код даних, з яким відбувається операція даною командою. 

Опитування (полінг) - постійне читання інформації з пристрою для 

визначення його стану. 

ОС - операційна система. 

Пасивний рівень сигналу - рівень, у якому сигнал не виконує ніякої функції. 

ПВВ - пристрій вводу/виводу. 



ПДП (прямий доступ до пам'яті) - режим обміну по системній шині між 

пристроєм вводу/виводу і пам'яттю без участі центрального процесора. 

Передній фронт сигналу - перехід сигналу з пасивного рівня в активний. 

Перепад (перехід) сигналу - переключення сигналу з нуля в одиницю чи з 

одиниці в нуль, те ж, що фронт сигналу. 

Переривання - тимчасове переведення процесора на програмну обробку 

зовнішньої події чи на виконання підпрограми. 

ПЗ - програмне забезпечення (software). 

ПЗП - постійний запам'ятовуючий пристрій, постійна пам'ять (ROM). 

Підпрограма - допоміжна програма, яка викликається з основної програми чи 

з підпрограми. 

Підтвердження - вироблення сигналу, що підтверджує виконання тієї чи 

іншої функції. 

ПК - персональний комп'ютер, PC. 

ПЛІС - програмовані логічні мікросхеми, PLD. 

Позитивна логіка - система сигналів, у якій логічній одиниці відповідає 

високий рівень напруги, а логічному нулю - низький. 

Позитивний сигнал (сигнал позитивної полярності, одиничний сигнал) - 

сигнал, активний рівень якого - логічна одиниця. Тобто нуль - це відсутність 

сигналу, одиниця - сигнал прийшов. 

Позитивний фронт сигналу (чи просто фронт) - перехід сигналу з нуля (з 

низького рівня) в одиницю (у високий рівень). 

Покажчик - код, що визначає адресу операнда в пам'яті. 

Покажчик стека - внутрішній регістр процесора, у якому зберігається 

поточна адреса стека. 



Полярність сигналу - рівень сигналу, що відповідає його активності. 

Позитивної полярності відповідає активний одиничний сигнал, негативної 

полярності - активний нульовий сигнал. 

Порт - пристрій сполучення мікропроцесорної системи з зовнішнім 

пристроєм (звичайно найпростіше). 

ППЗП - програмований ПЗП (PROM). 

Прапор - сигнал (біт), що відповідає якому-небудь стану пристрою, 

наприклад, готовності до обміну. 

Пристрій вводу/виводу - пристрій, що здійснює сполучення 

мікропроцесорної системи з зовнішніми пристроями. 

Пристрій сполучення - пристрій для обміну інформацією між комп'ютером і 

зовнішніми пристроями. 

Прінстонська архітектура - архітектура мікропроцесорної системи з єдиною 

шиною для даних і команд (одношинна архітектура). 

Програма - послідовність команд мікропроцесора, засобами якої виконується 

необхідна задача, алгоритм. 

Програмне забезпечення - набір програм, виконуваних мікропроцесорною 

системою. 

Програмне переривання - програмний перехід до підпрограми, що 

обслуговується, як переривання. 

Простір пам'яті - весь об'єм системної пам'яті мікропроцесорної системи. 

Протокол - порядок обміну сигналами між цифровими пристроями. 

Радіальні переривання - переривання, при яких номер переривання (адреса 

вектора) визначається номером використовуваної лінії запиту переривання. 



Реальний режим (режим реальної адресації) - режим процесорів фірми Intel, 

починаючи з 80286, що забезпечує сумісність із процесором 8086 і об'єм 

пам'яті до 1 Мбайт (див. захищений режим). 

Регенерація - періодичне відновлення, відновлення інформації, записаної в 

динамічну пам'ять. Вимагає подачі спеціальної послідовності керуючих 

сигналів. 

Регістр процесора - внутрішня комірка пам'яті процесора, у якій зберігається 

керуюча інформація, адреса чи дані. 

Регістр стану процесора - внутрішній регістр процесора, у якому 

зберігаються прапори (біти) слова стану процесора (ССП, PSW). 

РЗП - регістр загального призначення (універсальний внутрішній регістр 

процесора). 

Розетка (гніздо) - частина роз'єму, у контакти якого входять контакти вилки 

(штекера). 

Розрядність (коду, шини) - кількість двійкових розрядів коду чи кількість 

цифрових сигналів для передачі коду по шині. 

РПЗП - перепрограмований ПЗП (EPROM), інформація в якому стирається 

ультрафіолетовим випромінюванням і може бути записана знову. 

Рукостискання - обмін сигналами між пристроями, що беруть участь в обміні 

з підтвердженням виконання операції (handshaking). 

Свопінг (підкачування) - процес часового збереження на диску областей 

оперативної пам'яті і читання їх з диска. 

Сегмент - виділена частина пам'яті, що зберігає дані чи команди, для 

адресації якої використовуються ті самі регістри процесора. 

Сегментний регістр - регістр, що вказує на початок того чи іншого сегмента 

пам'яті. 



Селектор (дешифратор) адреси - вузол у складі устрою-виконавця для 

розпізнавання адреси в циклах обміну по магістралі. 

Синхронізація - забезпечення погодженої в часі роботи декількох пристроїв, 

наприклад, за загальним тактовим сигналом. 

Синхронна магістраль - магістраль, у якій основний тип обміну синхронний. 

Синхронний обмін - обмін інформацією з магістраллю в темпі задатчика без 

врахування швидкодії виконавця. 

Синхросигнал - те ж, що тактовий сигнал. 

Система команд - набір команд процесора, які він здатний виконати. 

Системна пам'ять - прямо адресована пам'ять мікропроцесорної системи 

(оперативна і постійна). 

Слово (двійкове) - група біт (звичайно 16, 32 чи 64 біта), що складається з 

декількох байт. 

Слот - роз'єм для підключення до системної магістралі плат розширення. 

Сокет (Socket) - те ж, що колодка, що контактує пристрій-гніздо, у яке 

встановлюється мікросхема з можливістю простої її заміни. 

Співпроцесор - мікросхема спеціалізованого процесора, що підключається до 

мікросхеми основного процесора для поліпшення її характеристик. 

Найчастіше використовуються математичні сопроцесори, що прискорюють 

виконання складних арифметичних команд. 

Спад сигналу - те ж, що задній фронт сигналу (звичайно - негативний фронт). 

ССП - слово стану процесора, PSW. 

Стек - область пам'яті, адресація до якої побудована по магазинному 

принципі (LIFO) - першим читається останній записаний у пам'ять код. 



Строб (стробуючий сигнал) - керуючий сигнал, що своїм рівнем визначає 

момент виконання елементом чи вузлом його функції. У більш загальному 

змісті строб - це будь-який синхронізуючий сигнал, тактовий сигнал. 

Т (тера-) - приставка для позначення 240 = 1 099 511 627 776. 

Таймер - пристрій відліку часу. 

Такт - те ж, що тактовий сигнал, а також період тактового сигналу. 

Тактовий сигнал - керуючий сигнал, що своїм фронтом визначає момент 

виконання елементом чи вузлом його функції. Іноді те ж, що і стробуючий 

сигнал. 

Термінатор - кінцевий узгоджувач лінії зв'язку. 

Тетрада (напівбайт, нібл) - група з чотирьох біт, яка кодується одним 

символом у шіснадцятковій системі числення. 

Тіньова пам'ять - частина оперативної пам'яті, використовувана для 

збереження копії постійної пам'яті з метою підвищення швидкості доступу до 

інформації. 

Транзакція - те ж, що цикл обміну. 

ТТЛ - транзисторно-транзисторна логіка і відповідна їй напівпровідникова 

технологія (TTL). 

ТТЛШ - технологія ТТЛ із діодами Шоткі (TTLS). Характеризується більш 

високою швидкодією при тій же споживаній потужності. 

Фаза - частина циклу, протягом якої змінюється стан якихось сигналів шини. 

Флеш-пам'ять (Flash Memory) - різновид РПЗП з електричним стиранням 

інформації і можливістю багаторазового перезапису. 

Фон-нейманівська архітектура - одношинна архітектура, те ж, що 

принстонська архітектура. 



Фронт сигналу - перехід сигналу з нуля в чи одиницю з одиниці в нуль, іноді 

в більш вузькому значенні "передній позитивний фронт". 

ЦАП - цифроаналоговий перетворювач. 

Цикл - послідовність обміну сигналами, протягом якого виконується тільки 

одна елементарна операція (наприклад, ввід чи вивід). 

ЦП - центральний процесор, основний процесор мікропроцесорної системи. 

ЦПЕ - центральний процесорний елемент. 

Часова діаграма - графіки залежності від часу вхідних і вихідних сигналів 

цифрового пристрою в різних режимах роботи. 

Читання - операція одержання задатчиком шини коду даних з пам'яті чи з 

пристрою вводу/виводу. 

Читання-модифікація-запис - операція, при якій протягом одного циклу дані 

читаються з якогось пристрою, перетворяться і записуються в той же самий 

пристрій за тією ж адресою. 

Чіп - те ж, що інтегральна мікросхема, ІМС. 

Чіпсет - набір мікросхем, призначений для рішення якоїсь однієї задачі. 

Шина - група сигнальних ліній, об'єднаних за якоюсь ознакою. Наприклад, 

шиною називають сигнали, що відповідають усім розрядам якогось 

двійкового коду (шина даних, шина адреси). Іноді шиною називають також 

провід живлення ("шина живлення") і загальний провід ("шина землі"). 

Ширина - те ж, що розрядність. 

ШІМ - широтно-імпульсна модуляція. 

Ядро мікропроцесорної системи - основні пристрої мікропроцесорної 

системи: процесор, оперативна і постійна пам'ять. 


