
Kompiuterio 
vidinė 

Sandara 



Sisteminis blokas 

Sisteminis blokas susideda iš: 
 korpuso, 

 pagrindinės plokštės, 

 procesoriaus, 

 operatyvinės atmintinės, 

 vaizdo plokštės, 

 garso plokštės, 

 tinklo kortos, 

 modemo, 

 diskasukio, 

 kietojo disko, 

 kompaktinių diskų įrenginio, 

 skaitmeninių universalų diskų įrenginio. 



Korpusas 

Korpusas - pagrindinis ir vienintelis 

kompiuterio maitinimo šaltinis, į 

korpusą montuojamos likusios 

kompiuterio dalys. Korpusai skiriasi 

dydžiu, išvaizda, galingumu ir 

jungtimi su pagrindine plokšte. 



Pagrindinė plokštė 
Pagrindinė plokštė - kompiuterio 

dalis, kurioje yra atitinkamos jungtys 

ir į kurias statosi įvairios kompiuterio 

dalys ir papildomi įrenginiai t.y. 

procesorius, operatyvinė atmintinė, 

vaizdo bei garso plokštės ir t.t. 

Pagrindinė plokštė sujungia visas 

kompiuterio dalis į vientisą sistemą. 

Jos skirstomos pagal tai kokiem procesoriam skirtos,  koks 

darbinis dažnis,  kiek kokių jungčių turi ir kaip jos išdėstytos. 

Taip pat skiriasi ir dydžiu. 



Procesorius 
Procesorius- pagrindinis kompiuterio įtaisas, 

atliekantis įvairius veiksmus bei apdorojantis 

duomenis. Jį sudaro du pagrindiniai įtaisai: valdymo 

ir operacijų atlikimo. Greitis išreiškiamas darbo 

dažniu megahercais.  

Yra dviejų rūšių procesorių, kurie skiriasi savo 

jungtimi su pagrindine plokšte tai būtų Socket 

(viršutinis) ir Slot (apatinis) tipų. 

Šiuo metu populiariausi firmų ,,Intel” (Celeron, 

Pentium) ir ,,AMD” (Athon, Duron) gaminami 

procesoriai. Jų dažnis didesnis nei 1 Ghz.  

Procesoriaus pagrindinės charakteristikos: 

Sparta; 

Magistralės sparta; 

Spartinančioji atmintinė; 

 



Procesorių pavyzdžiai 



Operatyvinė atmintinė 
Ši atmintinė saugo apdorojamus duomenis kol 

kompiuteris įjungtas. Procesorius joje “pasideda” 

laikinus duomenis. 

Operatyvioji atmintis skiriasi jungtimi (SIMM, DIMM, 

RIMM) su pagrindine plokšte, informacijos talpa MB 

(32, 64, 128, 256), kreipimosi laiku (virš 1GBps) ir 

darbiniu dažniu Mhz (66, 100, 133, 200, 266). 

Atmintinės charakteristikos: 

Talpa; 

Magistralės sparta; 

Lustų rinkinys; 

Jungtis su pagrindine plokšte. 



Atmintinių pavyzdžiai 



Vaizdo plokštė 
Dabartinėje vaizdo plokštėje yra įmontuota 

specialus grafinis procesorius ir vaizdą 

sauganti atmintinė. Šis procesorius 

grafinius duomenis apdoroja beveik 

savarankiškai, neapkraudamas pagrindinio 

procesoriaus.  Lietuvoje populiariausios 

GeForce, Voodoo, Radeon tipo plokštės. 

Pagrindinės vaizdo plokštės 

charakteristikos 

Akseleratoriaus galingumas 

Mhz(150, 183, 200); 

Atmintinės talpa MB (4, 8, 16, 32, 

64); 

Magistralės sparta Mhz (iki 200). 



Vaizdo plokščių pavyzdžiai 



Garso plokštė 

Garso plokštė skirta apdoroti kompiuterinį garsą. Skiriasi 

jungtimi su pagrindine plokšte, jungčių skaičiumi, gaunamo 

garso kokybe. Šias plokštes gamina Creative Labs, Hercules, 

Philips, Turtle Beach. 



Garso plokščių pavyzdžiai 



Tinklo korta 

Tinklo korta skirta keistis informacija su nutolusiu kompiuteriu 

Skiriasi jungtimi su pagrindine plokšte, ir kabelio jungtimi. 

Būna dvejopa jungtis RJ-45 (1) ir BNC (2). Taip pat tinklo 

plokštės skiriasi informacijos perdavimo greičiu . Šiuolaikinių 

tinklo kortų mažiausias duomenų informacijos perdavimo 

sparta – 10 Mbitų/sek. 



Vertiklis 

Vertiklis skirtas keistis 

informacija su nutolusiu 

kompiuteriu per telefono 

linija. Vertiklis skiriasi 

jungtimi su pagrindine 

plokšte. Bet yra ir išorinių 

vertiklių. Vertiklį 

charakterizuoja 

informacijos keitimosi 

greitis išreikštas Kb/sek.. 

Dabartiniai modemai dirba 

56 Kb/sek greičiu. 



Diskasukis 

Diskasukis- įrenginys naudojamas 3.5” diskeliams nuskaityti. 

Pagrindinės dalys variklėlis, kuris suka diskelį ir dvi skaitymo- 

rašymo galvutės. Diskasukio darbą nusako variklio sukimosi 

greitis ir kreipimosi trukmė.  



Kietasis diskas 
Kietasis diskas išorinės atmintinės įrenginys. 

Pagrindinės dalys diskeliai sumauti ant vienos 

ašies, variklis (kuris suka diskus) ir skaitymo-

rašymo galvutės plaukiojančios ant oro 

pagalvių  

 Talpa GB (10, 20, 40, 80 ir daugiau); 

 Diskų skaičius (2-3); 

 Galvučių skaičius (2-3); 

 Disko sukimosi greitis aps./min. (5400, 7200 

iki 10000); 

 Vidutinė informacijos paieškos ir perdavimo 

trukmė 

 Informacijos perdavimo iš kaupiklio į 

operatyviąją atmintinę ir iš jos į kaupiklį 

sparta 



Kietųjų diskų pavyzdžiai 



Kompaktinių diskų įrenginys 

Būna įrenginiai skirti tik skaitymui (CD-ROM) ir skaitymui ir 

rašymui (CDRW). Pagrindinės dalys variklis, skaitymo- rašymo 

lazeris. Skirstomi pagal skaitymo spartą. Šiuolaikinių skaitymo 

sparta didesnė kaip 52x. x reiškia 150 Bps, t.y reiškia, kad 

kaupiklis skaito informaciją 150 baitų per sekundę sparta. 

Geriausi ,,Mitsumi”. Firmos ,,Samsung” CD-ROM niekam tikę. 

CD-ROM 
CDRW 



skaitmeninių universalų diskų 

įrenginys (DVD) 
Konstrukcija panaši į CD-ROM, ir CDRW, išvaizda taip pat. 

Skirstymas toks pat Tik patys diskai yra įrašomi žymiai talpiau ir 

daugiau telpa informacijos. Kadangi diskuose telpa žymiai daugiau 

informacijos. Jie dažniausiais naudojami filmams. 



CD 650-700MB 

DVD  3-17 GB 


