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Vysvětlivky k používaným symbolům 
 

 

Průvodce studiem – vstup autora do textu, specifický způsob, 
kterým se studentem komunikuje, povzbuzuje jej, doplňuje 
text o další informace 

 

Příklad – objasnění nebo konkretizování problematiky na 
příkladu ze života, z praxe, ze společenské reality, apod. 

 

 

Pojmy k zapamatování. 

 

 

Shrnutí – shrnutí předcházející látky, shrnutí kapitoly. 

 

Literatura – použitá ve studijním materiálu, pro doplnění a 
rozšíření poznatků. 

 

Kontrolní otázky a úkoly – prověřují, do jaké míry studující 
text a problematiku pochopil, zapamatoval si podstatné a 
důležité informace a zda je dokáže aplikovat při řešení 
problémů. 

 

 

Úkoly k textu – je potřeba je splnit neprodleně, neboť 
pomáhají dobrému zvládnutí následující látky. 

 

Korespondenční úkoly – při jejich plnění postupuje studující 
podle pokynů s notnou dávkou vlastní iniciativy. Úkoly se 
průběžně evidují a hodnotí v průběhu celého kurzu. 

 

 

Úkoly k zamyšlení. 

 

Část pro zájemce – přináší látku a úkoly rozšiřující úroveň 
základního kurzu. Pasáže a úkoly jsou dobrovolné. 
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Testy a otázky – ke kterým řešení, odpovědi a výsledky 
studující najdou v rámci studijní opory. 

 

 

Řešení a odpovědi – vážou se na konkrétní úkoly, zadání a 
testy. 

 



1. HISTORIE VÝPOČETNÍ TECHNIKY 
 
Cílem kapitoly je seznámit se z vývojem výpočetní techniky. 

Mapování vývoje je hlavně zaměřeno na elektronické číslicové 
počítače. Kapitola přináší přehled jednotlivých vývojových fází 
číslicových počítačů a základních technologii. 
 
Budete: 

•  se orientovat v historii výpočetní techniky 
•  schopni rozlišit jednotlivé vývojové etapy při rozvoji počítačů 
•  znát základní technologické prvky jednotlivých vývojových etap 

rozvoje počítačů 
 

 
Klíčová slova této kapitoly: 
ENIAC, generace počítačů, tranzistor, integrovaný 
obvod  

 
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 

2 hodiny  

 
Vstupní test 

1. Kolik bitů obsahuje jeden byte? 
- 8 
- 12 
- 1024 
- 6 

 
2. Která z následujících součástí je hlavním řídícím prvkem počítačů? 

- procesor 
- operační paměť 
- pevný disk 
- monitor 

 
3. Které z následujících zařízení můžeme označit jako vstupní zařízení 
počítače? 

- klávesnice, myš, scanner 
- klávesnice, monitor, tiskárna 
- pevný disk, video kamera, monitor 
- myš, ploter, laserová tiskárna 
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Předchůdci elektronických počítačů 
Již od dávnověku si lidé snaží zjednodušit a hlavně zrychlit 

počítání. Vznikaly různá počítadla jako je řecký abakus, japonský 
saroban, čínský suan-pchan atd. V sedmnáctém století po objevu 
logaritmů byly sestaveny první logaritmická pravítka. Patent na něj 
získal Angličan E. Wingate. Ale již v šestnáctém století vznikaly první 
počítací stroje. Jeden z prvních takovýchto strojů navrhl Wilhelm 
Schickard (1592 - 1635). Nestačil však svůj nápad realizovat, neboť 
během třicetileté války zahynul při epidemie moru. 

Autorem jednoho z nejznámějších počítacích mechanických 
strojů zvaného "paskalina" byl významný francouzský fyzik Blais 
Pascal (1623 - 1662), který stroj postavil pro svého otce, jenž 
pracoval jako daňový úředník. V roce 1671 vytvořil německý 
matematik a fyzik Gottfried Wilhem Leibnitz (1646 - 1716) počítač, 
který zvládal čtyři základní početní úkony. Leibnitz pochopil, že 
desítková soustava pro tyto stroje není nejvhodnější a sestavil 
dvojkovou neboli  binární soustavu.  

Mezi další známé počítací stroje patří "počítač" M. Hahna z roku 
1770, nedokončen avšak na svou dobu moderně navržen diferenční 
počítací stroj (Difference engine) Charlese Babbageho (1791  1871), 
kalkulátory švédského inženýra V. T. Odhnera z přelomu našeho století 
atd. 8. ledna 1889 dostal Hermann Hollerith pracující v registračním 
úřadu Spojených států patent na soupravu děrnoštítkových strojů, 
které značně zjednodušily zaznamenávání údajů o obyvatelstvu. O 
využití děrnoštítkových strojů projevily značný zájem banky, 
pojišťovny a velké firmy, a proto Hollerith založil v roce 1896 
společnost Tabulating Machine Company. V roce 1924 tato firma a 
několik dalších podobných se spojila v mamutí koncern International 
Bussines Machine (IBM). 
 
Nultá generace počítačů 

V roce 1938 sestrojil německý inženýr Konrád Zuse první 
elektromechanický počítací automat nazvaný Z-1 pracující ve dvojkové 
soustavě. Stroj však byl dosti pomalý a nespolehlivý. Teprve roku 
1941 společně s Helmutem Schreyerem sestrojil elektronický počítač 
Z-3, který obsahoval 2 600 elektromagnetických relé. Bohužel nadějný 
vynález byl během náletu na Berlín zničen zásahem bomby. Po válce 
Zuse sestrojil poměrně spolehlivý Z-4 pro univerzitu v Zürichu a Z-5 
pro Leitzovy optické závody. 

7.srpna 1944 na Harwardské univerzitě uvedl Howard Aiken do 
provozu počítač ASCC (Automatic Sequence Controlled Calculator), 
znám pod vojenským názvem MARK I. Toto zařízení mělo hmotnost 
pět tun a skládalo se z 3 500 elektromagnetických relé, mnoha set 
kilometrů drátových spojů a několika tisíc dekadických koleček 
poháněných elektromotorem. Sečtení dvou čísel trvalo asi třetinu 
sekundy, násobení asi dvacetkrát déle. Na tomto stroji byla během 
stovky hodin vypočtena konfigurace uranové nálože první atomové 
pumy, která byla odpálena 16.června 1945 v poušti Alamogordo. Po 
válce sestrojil Aieken ještě Mark II, pracující již s dvojkovou 
soustavou a Mark III, řízen programem, který byl odbavován z 
otáčejícího se magnetického bubnu.  
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Počítač MARK I 
 
První generace počítačů 

16.února 1946 se odbyla premiéra pro novináře a odborníky 
počítače ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer). Toto 
třicetitunové monstrum, které zabralo téměř celou bývalou univerzitní 
tělocvičnu se skládalo mimo jiné z 18.000 elektronek, 1.500 relé, 
70.000 odporů a dvou leteckých motorů, které celé zařízení svými 
vrtulemi chladily. Na rozdíl od svých předchůdců neměl ENIAC žádné 
pohyblivé části. 

 

   
Počítač ENIAC 
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Velmi nepružně vytvořené schéma ENIACu přetvořil původem 
maďarský matematik John von Neumann (1903 - 1957). Jeho 
mnohem univerzálnější počítač byl nazván EDVAC a byl dokončen v 
Bellových laboratořích roku 1951. Od speciálních jednoúčelových 
počítačů (BINAC - pro letecké společnosti) se postupně přecházelo k 
výrobě počítačů univerzálním (UNIVAC, IBM 650). 

Charakteristika: 
- 1945 až 1956 
- základem je elektronka 
- příkon 100 až 10 kW 
- operační rychlost 100  až 10.000 operací za sekundu 
- vnitřní paměť 1-2 KB 
- magnetické bubny, děrné štítky a děrné pásky 

 
Druhá generace počítačů 

V prosinci 1947 předvedli v Bellových laboratořích John 
Bardeen, Walter H. Brattain  a William B. Shockley první 
polovodičový tranzistor, který se stal základem počítačů druhé 
generace. 

Charakteristika: 
- 1957 až 1963 
- základem jsou polovodičové součástky (tranzistor) 
- příkon 1 až 2 kW 
- operační rychlost vzrostla na 10.000 až 250.000 operací za sekundu 
- vnitřní paměť 16 až 32 KB 
- feritové paměti, magnetické disky a pásky 
- vedle assemblerů se začaly prosazovat i nezávislé problémově 
orientované jazyky (Fortran, COBOL, ALGOL) 
- roztříštěnost koncepcí nedovolovala spojování počítačů a periferií 
různých značek (od různých výrobců) 
 
Třetí generace počítačů a současnost 

Další velký přelom znamenal v roce 1961 první integrovaný 
obvod (IO), který tehdy sdružoval čtyři tranzistory na jediném čipu. 
Integrované obvody SSI a MSI se staly základním prvkem počítačů 
třetí generace.  

Charakteristika: 
- 1964 až 1981 
- základem IO SSI, MSI a LSI 
- operační rychlost až 1.000.000 operací za sekundu 
- vnitřní paměť 0,5  až 2 MB 
- zvýšení kompatibility 
- větší vnější paměti (magnetické štítky, rotující magnetické 

disky) 
- vyšší programovací jazyky (LISP, Pascal...) 
- modulární sestavování počítače 
- terminálové sítě umožňující větší počet terminálů připojených k 

centrálnímu počítači 
Další rozdělování na generace ztratilo význam. Vývoj šel tak 

rychlým tempem, že od dalšího začleňování se opustilo. Dnešní 
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integrované obvody obsahuji desítky miliónů tranzistorů a jejich počet 
se neustále zvyšuje.  

 
Neumannovo blokové schéma počítače 

John von Neumann navrhl krátce po druhé světové válce 
schéma počítače, které je s malými úpravami platné dodnes. 

 

 
John von Neumann 
 
Činnost počítače řídí řadič, který vydává povely všem ostatním 

částem, tedy vstupním a výstupním zařízením, operační paměti a 
aritmeticko-logické jednotce (ALU). 

 
 
Sběrnicové schéma počítače 
Moderní počítače využívají tzv. sběrnice. Jejím úkolem je 

přenášet data a veškeré signály v rámci počítače mezi jeho 
jednotlivými částmi. Sběrnice podporuje modularitu systému (je 
možné relativně jednoduše přidávat či ubírat další moduly - části 
počítače). 

Sběrnici si můžeme rozdělit na tři základní části: 
- datová sběrnice 
- řídící sběrnice 



12 
  

 

 12

- adresová sběrnice 

Opakovací test 
1. Která z následujících generací počítačů využívá polovodičový 
tranzistor jako základní součástku? 

- první 
- druhá 
- třetí 
- nultá 

2. Jaké části má sběrnice podle sběrnicového schématu počítače? 
- adresová, datová, řídící 
- datová, vnější, řídící 
- datová, řídící 
- řídící, systémová, integrovaná 

 
Shrnutí kapitoly. 
Prvními nástroji, které měli lidem usnadnit práci s čísly byly 
většinou mechanické stroje. Teprve ve dvacátém století se 
začíná využívat elektroniky při výrobě počítačů. 
 
Vývoj elektronických číslicových počítačů si můžeme rozdělit na 
generace: 
- nultá generace, jejíž základem byly elektormagnetická relé, 
ale i mechanické části  
- první generace, základní součástkou je elektronka 
- druhá generace využívá diskrétních polovodičových součástek 
(polovodičový tranzistor) 
- třetí generace využívá integrovaných obvodu s malou, střední 
nebo velkou integrací 
- současný stav je stále založen na práci integrovaných 
obvodů, která však v dnešní době využívají až desítky miliónů 
prvků 
 
Integrované obvody jsou elektronické součástky, která na malém 
většinou křemíkovém čipu (chip) velikosti několika desítek až 
stovek milimetrů čtverečních obsahují velké množství prvků. Ty 
se chovají jako samostatné součástky (tranzistor, dioda...). 
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2. ČÍSELNÉ SOUSTAVY 
 
Tato kapitola slouží pro zopakování základních informací o 

číselných soustavách a jejih uplatnění v počítačích. Počítač je ve své 
podstatě velmi rychlý stroj, který provádí operace s čísly. Na rozdíl od 
člověka však používá počítač binární soustavu. Cílem této lekce je 
zopakovat, případně naučit, práci s číselnými soustavami s různým 
základem a jejich převody. 
 
Budete: 

•  znát základní charakteristiku tvorby a popisu č íselných 
soustav 

•  umět provádět přvody mezi jednotlivými č íselnými 
soustaami 

•  vědět, jaké jsou výhody dvojkové soustavy pro využití 
v poč ítač ích 

 

 
Klíčová slova této kapitoly: 
Číselné soustavy, dvojková soustava, hexadecimální 
číselná soustava  

 
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 

1 hodina 

 
Vstupní test 

1. Jak velkou vnitřní paměť obsahovaly počítače první generace? 
1 – 2 KB 
16 – 32 KB 
4 – 8 MB 
8 – 16 Mb 

2. Počítač ENIAC je zástupcem které generace počítače? 
druhé 
první 
nulté 
třetí 

3. Kdo z následujících odborníků navrhl schéma počítače, které s 
mírnými úpravami používáme ještě dnes? 

Howard Aiken 
Konrád Zuse 
John von Neumannn 
Gottfried Wilhelm Leibnitz 
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Zápis čísla v určité soustavě 
Napíšeme-li si například číslo 2586 v desítkové soustavě, pak si 

jej můžeme rozložit na výraz: 
2586 = 2.103 + 5.102 + 8.101 + 6.100 

Obecně bychom mohli výraz zapsat například takto: 
an.zn +an-1.zn-1 +an-2.zn-2 +an-3.zn-3 +...+a1.z1 +a0.z0 

+a-1.z-1 +...+am.zm  
kde z je základ číselné soustavy. V předchozím případě tedy 10. 

Hodnota čísla a  v daném řádu může nabývat pouze hodnot od nuly do 
čísla z-1. U desítkové soustavy jsou to čísla od 0 do 9. U soustavy 
šestnáctkové 0 až 15, dvojkové 0 a 1, osmičkové 0 až 7 a podobně.   
 

Jak by vypadalo číslo 11 v soustavě dvojkové. Číslo se bude 
skládat jen z jedniček a nul a bude vypadat takto: 1011. 
V rozloženém stavu: 1.23 + 0.22 + 1.21 + 1.20 

Při převodu větších hodnot si můžeme pomoci následujícím 
způsobem. Celou část čísla dělíme celočíselně základem soustavy, do 
které chceme číslo převést a zapisujeme si zbytky po dělení.  

 
Příklad: 
253 / 2 = 126, zbytek = 1 
126 / 2 = 63, zbytek = 0 
63 / 2 = 31, zbytek = 1 
31 / 2 = 15, zbytek = 1 
15 / 2 = 7, zbytek = 1 
7 / 2 = 3, zbytek = 1 
3 / 2 = 1, zbytek = 1 
1 / 2 = 0, zbytek = 1 
Číslo pak přečteme od spodu (desetinná čárka je u prvního 

zbytku). Číslo 253 v desítkové soustavě má tvar 11111101. 
 

Při převodu desetinných míst se číslo naopak základem násobí a 
zapíšeme si hodnotu před desetinou čárkou. 

 
Příklad: 
0,36 . 2 = 0,72, hodnota před desetinou čárkou = 0 
0,72 . 2 = 1,44, hodnota před desetinou čárkou = 1 
0,44 . 2 = 0,88, hodnota před desetinou čárkou = 0 
0,88 . 2 = 1,66, hodnota před desetinou čárkou = 1 
0,66 . 2 = 1,22, hodnota před desetinou čárkou = 1 
0,22 . 2 = 0,44, hodnota před desetinou čárkou = 0 
a dále. Číslo nejde vyjádřit úplně přesně! Stalo se iracionálním! 

Pro zapsání musíme zvolit míru přesnosti (počet desetinných míst). 
Desetinná čárka je opět u první hodnoty. 

Číslo má tvar: 0,010110 
 
Má-li číslo jak celou, tak desetinnou část, pak si nejprve dělením 

vypočtete celou část a pak postupným násobením desetinnou část. 
Číslo 253,36 by se rozdělilo na 253 a 0,36 (viz. příklady výše). 
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Podobný postup se využívá při převodu do dalších číselných 
soustav.  
 

Při převodu z dvojkové do osmičkové (oktalové) soustavy si číslo 
rozdělte na trojice bitů a každou z nich převeďte zvlášť (23 = 8). 
Naopak při převodu z dvojkové do šestnáctkové (hexadecimální) 
soustavy si číslo rozdělíme na čtveřice bitů (24 = 16).  
 

Příklad: Číslo 486 vyjádřeno ve dvojkové soustavě 111100110 
převeďte do osmičkové soustavy. 

111 |100|110 
7|4|6 
Odpověď: číslo v osmičkové soustavě je 746. 
 
Příklad: Číslo 486 vyjádřeno ve dvojkové soustavě 111100110 

převeďte do šestnáctkové (hexadecimální) soustavy. 
0001|1110|0110 
1|14|6 - čísla 10 až 15 jsou vyjádřeny znaky A až F 
1|E|6  
Odpověď: číslo v šestnáctkové soustavě je 1E6. 
 
Výhody binární soustavy 
Jak již bylo řečeno v minulé lekci, používají počítače místo 

desítkové soustavy soustavu dvojkovou - binární.  
 

Existují tři základní důvody pro využití binární soustavy v 
počítači: 

1) Technický - je jednodušší a efektivnější vyrobit elektronické 
součástky, které rozeznávají pouze dva základní stavy (zapnuto, 
vypnuto). Pro desítkovou soustavu by musely součástky v daném 
napěťovém rozsahu pracovat s deseti různými hodnotami napětí. 

2) Matematický - ač se to lidem nezdá, jsou matematické 
operace s dvojkovými čísly jednodušší než s desítkovými. Jen jeden 
malý příklad: chceme-li sebe nebo počítač naučit sčítat jednociferná 
čísla, pak v desítkové soustavě to znamená naučit se 100 různých 
kombinací součtu. U dvojkové jsou to jen čtyři (0+0, 0+1, 1+0 a 
1+1). 

3) Kódování a ochrana dat - při použití dvojkové soustavy se 
rovněž lépe ošetřuji případné chyby při přenosu dat. Víme-li, ve 
kterém bitu je chyba, pak stačí provést jednoduchou operaci - negaci a 
máme správnou hodnotu (nulu nahradí jednička nebo naopak). V 
případě čísla v desítkové soustavě nám nestačí pouze vědět, na které 
pozici je chyba. Ještě nás může čekat až devět porovnání, která číslice 
má být správná. 

Vyjádření hodnoty 1 a 0 pro elektronické prvky pracující 
maximálně s napětím 3,3 V. 
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Binární soustava 
Základní jednotkou informace je 1 bit (1b).  
Většími jednotkami jsou: 
1 byte (1B) = 8 bitů 
1 KB =  210 B = 1024 B 
1 MB = 220 B = 1024 KB = 1.048.576 B 
1 GB =  230 B = 1024 MB = 1.048.576 KB = 1.073.741.824 B 
1 TB =  240 B = 1.099.511.627.776 B 
20 = 1 
21 = 2  
22 = 4 
23 = 8 
24 = 16 
25 = 32 
26 = 64 
27 = 128 
28 = 256 

 
Opakovací test 

1. Které z následujících čísel v šestnáctkové soustavě vyjadřuje číslo 
111001110? Nepoužívejte kalkulátoru.  

1CE 
1ED 
1C9 
A1E 

2. Které z následujících čísel v osmičkové soustavě vyjadřuje číslo 
571? Nepoužívejte kalkulátoru. 

1073 
2131 
1407 
2053 

3. Které z následujících čísel ve dvojkové soustavě vyjadřuje číslo 
ABE? Nepoužívejte kalkulátoru. 

101010111110 
101010011111 
111010111110 
01110111101 
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Shrnutí kapitoly. 
Pro počítač se jeví jako nejvýhodnější binární číselná soustava a to z 
důvodů: 
- technologických 
- matematických 
- kódování 
 
Dalšími číselnými soustavami používanými v informatice jsou kromě 
desítkové ještě hexadecimální a oktalová. 
 
Číslo lze rozložit podle následujícího výrazu: 
an.zn +an-1.zn-1 +an-2.zn-2 +an-3.zn-3 +...+a1.z1 +a0.z0 +a-1.z-1 

+...+am.zm  
kde z je základ číselné soustavy. Hodnota čísla a  v daném řádu může 
nabývat pouze hodnot od nuly do čísla z-1.  
 
Při převodu větších hodnot celou část čísla postupně dělíme celočíselně 
základem soustavy, do které chceme číslo převést a zapisujeme si 
zbytky po dělení.  
Číslo pak přečteme od spodu (desetinná čárka je u prvního zbytku).  
Při převodu desetinných míst se číslo naopak základem postupně 
násobí a zapisujeme si hodnotu před desetinou čárkou. 
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3. KÓDOVÁNÍ 
 
Cílem lekce je seznámit se se základními způsoby kódování dat 

v informatice, s jejich vlastnostmi a způsoby využití. 
 
Po absolvování lekce budete: 

• znát základní typy kódů 
• znát způsoby ochrany dat proti chybám 
• vědět, jakým způsobem se v počítači ukládají znaky   
 

 
Klíčová slova této kapitoly: 
ASCII, BCD, detekční kód, Hammingova vzdálenost, Parita, 
Samoopravitelný kód, UNICODE 
 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 
1 hodina 

 
Vstupní test 

1. Převeďte čísla ze šestnáctkové soustavy do soustavy binární. 
Nepoužívejte kalkulačku. 

AEF, 10C, FF 
2. Převeďte čísla z binární soustavy do soustavy šestnáctkové. 
Nepoužívejte kalkulačku. 

11100110, 00011011, 10101010, 11100011100110110 
3. Převeďte čísla z binární soustavy do soustavy osmičkové. 
Nepoužívejte kalkulačku. 

10110110, 11010011, 101011110, 111000111001101101 
 
Zpracovávaná data v počítači se většinou nenacházejí 

v základním přímém tvaru, ale jsou určitým způsobem kódována.   
 
Přímý kód - dvojkové číslo je beze změn 
Příklad: 

0 0000 
1 0001 
2 0010 
3 0011 
4 0100 
5 0101 
6 0110 
7 0111 
8 1000 
9 1001 
10 1010 
11 1011 
12 1100 
13 1101 
14 1110 
15 1111 
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Doplňkový kód – používá se pro odčítaní dvou čísel. Příklad: 
V desítkové soustavě: 10 - 5             
Ve dvojkové soustavě: 
 +0 1010 -> 0 1010 
 -0 0101 -> 1 1011 
     (1)0 0101  
U záporného čísla se invertují nuly na jedničky a naopak a 

k tomuto číslu se přičte 1. Obě čísla se pak sečtou. Jednička 
v nejvyšším bitu výsledku se nezapisuje. 

 
Inverzní kód – druhá možnost pro odčítání dvojkových čísel je 

využít inverzního kódu. Druhý operand se invertuje a sečte 
s operandem prvním, výsledná hodnota  se zvětší o 1. Příklad: 

 +0 1010 -> 0 1010   0 0100 
 -0 0101 -> 1 1010        1  
        0 0100  -> 0 0101  
 
Čísla s pohyblivou řadovou čárkou – nejvyšší bit označuje 

znaménko, dalších sedm bitů zobrazuje šestnáctkovou charakteristiku 
čísla (t.j. šestnáctkový exponent zvětšený o 64). Zbývající bity 
obsahují mantisu čísla v přímém kódu. Mantisa je číslo z intervalu 
<0,1). 

 
BCD kód - váhový kód, váhy jsou 8, 4, 2, 1. Př. 0=0000, 1=0001, 
2=0010,....9=1001 

 - je využit jen deset hodnot, šest je nevyužito 
Rubinoffův kód  
Johnsonův kód - pěti bitový  
Kód 3n + 2 (Př. 0=00010, 1=00101, 2=01000,...) 
Aikenův kód 
Grayův kód 

 
Číslo BCD n + 3 2 z 5 
0 0000 0011 11000 
1 0001 0100 00011 
2 0010 0101 00101 
3 0011 0110 00110 
4 0100 0111 01001 
5 0101 1000 01010 
6 0110 1001 01100 
7 0111 1010 10001 
8 1000 1011 10010 
9 1001 1100 10100 

 
Ochrana před chybami v datech 
Každý přenos dat je zatížen určitým množstvím chyb. Aby se 

předešlo chybným informacím, případně aby se poškozená data dala 
znovu obnovit, využívají se speciální kódy. Z hlediska detekce a opravy 
chyb v datech rozdělujeme kódy na 

a) Detekční - jsou schopny objevit určitý počet chyb 
b) Samoopravitelné - jsou schopny nalezenou chybu opravit 
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Ochrana přenosu dat proti chybám: 
přenos dat 2x = detekce chyby 
přenos dat 3x = oprava chyby 
 
Hammingova vzdálenost je počet bitů, o který se musí 

minimálně lišit libovolná dvě slova (čísla) z kódové tabulky. Podíváme-
li se do tabulky na čistý BCD kód, zjistíme, že lze nalézt dvě čísla, 
která se liší pouze o jeden bit. Například číslo 0000 a 0010. To 
znamená, že Hammingova vzdálenost je pouze rovna jedné. Takovýto 
kód nemá ani samoopravitelné, ani detekční vlastnosti. Naproti tomu u 
kontroly paritou je vidět, že jakákoliv dvě čísla se od sebe liší 
minimálně o dva bity – detekční kód pro jednu chybu. 

d >= k + 1   indikace k chyb 
d >= 2k + 1  oprava k chyb 
 
Kontrolní otázka 
Jaká je Haminngova vzdálenost pro kód, který je schopen 

detekovat až 3 chyby v čísle? 
 
Kontrola paritou  
Rozeznáváme lichou a sudou paritu. K danému číslo se přidá 

další bit, který v sobě nese informaci o paritě. Lichá parita se vytváří 
tak, aby součet všech jedniček, včetně paritního bitu, byl liché číslo. 

Číslice BCD BCD s lichou paritou 
0 0000 10000 
1 0001 00001 
2 0010 00010 
3 0011 10011 
4 0100 00100 
5 0101 10101 
6 0110 10110 
7 0111 00111 
8 1000 01000 
9 1001 11001 

 
Příklad: 
Zjistěte, která čísla vyhovují liché paritě. 
11010, 01011, 11111, 00000, 00110, 00111, 01010,  
11111, 01111, 10011, 11000, 01111, 10111 , 11010 
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V bloku dat lze pomocí kombinace příčné a podélné parity 

dokonce nalézt chybný bit a pak jej negací opravit. Vytvoříme 
samoopravitelný mechanizmus. Tabulka ukazuje blok dat doplněný o 
paritní bity v podélném i příčném směru tak, aby vyhovovaly liché 
paritě.  

 
Samoopravitelný kód 
Použijeme lichou paritu. Při vyslání čísla 1001 011 je kód 

schopen odhalit a opravit jednu chybu. 
 1 0 0 1   0 1 1 
 1 X 0 1 0 nevyhovuje liché paritě 
 1 0 X 1 1 vyhovuje liché paritě 
 1 0 0 X 1 nevyhovuje liché paritě 
Chyba nastala v druhém bitu od desetinné tečky. Správně má 

číslo vypadat 1011 011. 
 
Příklad 
Zjistěte, zda následující čísla v BCD kódu s třemi paritními bity 

vyhovují liché paritě, případně číslo opravte. 
0001 111 
0011 101 
0110 001 
0100 001 
0111 011 
 
 

Jak pracuje samoopravitelný kód BCD s třemi paritními bity? 
Příklad: poslední tři bity (první tři z pravé strany) jsou paritní, 

dejme tomu kontrolujeme lichou paritu. Číslo 0011 111 si rozdělíme na 
tři části, kde vždy jeden z bitů neuvažujeme (napíši místo něj x) a 
připojíme jeden z paritních bitů. Pak kontroluji každé číslo (řádek) 
zvlášť na lichou paritu: 
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0x11 1 - vyhovuje 
00x1 1 - nevyhovuje 
001x 1 - nevyhovuje 
Chybný bit se tedy nesmí nacházet na žádné z pozic, která je 

popsána v prvním a zároveň chyba (JEDNA) je některý z bitů v druhém 
i třetím řádku. Jedna se tedy o druhy bit zleva. Správné číslo je: 
0111 111 

 
Další příklad: 
1001 001 (lichá parita) 
1x01 0  nevyhovuje 
10x1 0  nevyhovuje 
100x 1  nevyhovuje 
=> chybný je bit, který je zároveň ve všech třech řádcích, tedy 

první zleva. Správné číslo je 0001 001 
 
Další příklad: 
0011 101 (lichá parita) 
0x11 1  vyhovuje 
00x1 0  vyhovuje 
000x 1  vyhovuje 
=> číslo je správně 
 
Kontrolní součet - zabezpečení celého bloku dat, kterému se 

přidá na straně odesílatele speciálně vypočtená hodnota. Příjemce si 
rovněž hodnotu vypočte a porovná s hodnotou, která přišla s daty. 

 
Cyklické kódy - CRC (Cyclic Redundancy Check) 
- průběžně se vypočítává zabezpečující údaj, který se na konci 

porovná s údajem, který podle stejných pravidel vypočítalo odesílací 
zařízení a připojilo ho k bloku dat 

 
Mezinárodní telegrafní kód 5 neboli ASCII 
Informace je reprezentována 7 bitovými čísly s doplněným 

paritním bitem. Slouží ke kódování znaků. 27 = 128 kombinací, tj. 
128 znaků. ASCII tabulka může být doplněna o znaky národních 
abeced, ovšem na úkor kontroly paritou (256 znaků). 

EBCDIC - alfanumerický osmibitový kód firmy IBM 
ISO7, ISO8 
DKOI, KOI-8 
UNICODE – jedná se o 16 bitový kód pro zaznamenání znaků. 

Každý znak potřebuje místo jednoho dva byty. Díky této změně má 
tabulka 65 536 možností – různých znaků. 
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Opakovací test 
1. Které z následujících čísel z jedním paritním bitem (lichá parita) je 
správné? 

11011  11001  01001  11111 
 
2. Jaká je Hammingová vzdálenost pro čísla v samoopravitelném kódu, 
který je schopen odhalit a opravit 2 chyby? 
 
3. Jakou kódovací tabulku pro české znaky používá váš operační 
systém? 

 
 

 
 

Shrnutí kapitoly. 
Příklady kódů: 
- přímý kód - dvojkové číslo je beze změn 
- doplňkový a inverzní kód – používá se pro odčítaní dvou čísel 
BCD, Rubinoffův kód, Johnsonův kód, Kód 3n + 2, Aikenův kód, 
Grayův kód, Cyklické kódy – CRC 
 
Znakové tabulky – ASCII, UNICODE 
 
Z hlediska detekce a opravy chyb v datech rozdělujeme kódy na 
a) Detekční - jsou schopny objevit určitý počet chyb 
b) Samoopravitelné - jsou schopny nalezenou chybu opravit 
 
Hammingova vzdálenost je počet bitů, o který se musí minimálně lišit 
libovolná dvě slova (čísla) z kódové tabulky. Proměnná ‘k’ udává počet 
chyb. 
d >= k + 1   indikace k chyb 
d >= 2k + 1  oprava k chyb 
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4. LOGICKÉ FUNKCE 
 
Tato lekce se zabývá logickými funkcemi. Jejich znalost je velmi 

důležitá pro pochopení tvorby logických obvodů, které patří k 
základním stavebním prvkům číslicových počítačů. Cílem lekce je 
znalost jednotlivých logických funkcí a tvorby funkcí pomocí hradel. 

 
Po absolvování lekce budete: 
• znát jednotlivé logické funkce 
• umět vytvářet logické funkce pomocí hradel 
• umět nakreslit schématické značky jednotlivých logických 

funkcí 
 
Klíčová slova této kapitoly: 
Booleova algebra, hradla  
 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 
1 hodina 

 
Vstupní test 

1. Které z následujících čísel v šestnáctkové soustavě je dvojkové číslo 
101011110011? 

AF3 
A13 
9F5 
F3C 

2. Která z následujících informací nevyhovuje liché paritě? 
00101 
10011 
11111 
00001 

3. Jak velká musí být Hammingová vzdálenost, chceme-li 
samoopravitelný kód pro dvě chyby? (o kolik bitů se musí lišit libovolná 
čísla z kódu) 

d >= 5 
d >= 3 
d = 3 
d = 5 
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Tabulka logických funkcí 

Tabulka ukazuje možné funkce, máme-li dva vstupy A a B. 
Funkce jedné proměnné: 

f
0
 = 0, f

15
 = 1   Konstanty 

f
3
 = x, f

5
 = y   Proměnná sama (YES) 

f
12

 = not(x), f
10

 = not(y)   Negace proměnné (NOT) 
Funkce odpovídající základním operátorům: 

f
7 = x + y    OR - logický součet  
f
1 
= x . y    AND -logický součin 

Další funkce: 
f
6 = x . not(y)  +  not(x) . y  XOR – nonekvivalence (součet modulo 2) 
f
9
 = x . y  + not(x) . not(y)  ekvivalence 

f
8 = not(x + y) = not(x) . not(y)   NOR  - Piercova funkce 
f
14 = not(x . y) = not(x)  +  not(y)   NAND - Schefferova funkce 
f
2 = x . not(y) 
f
4 = not(x) . y 
f
11 = x + not(y) 
f
13 

= not(x) +y 
 
 
Zákony Booleovy algebry 

Negace logické proměnné je ve výrazech značena not(proměnná). 
Zákon komutativní 

x . y = y . x  
x + y = y + x 

Zákon asociativní 
x . ( y . z) = (x . y) . z   
x + ( y + z) = (x + y) + z 

Zákon distributivní 
x . (y + z) = x . y + x . z  
x + (y . z) = (x + y) . (x + z)  

Zákon vyloučení třetí možnosti  
x . not(x) = 0   
x + not(x) = 1 

Zákon negace negace 
not(not(x)) = x 

Zákon agresivnosti logických hodnot 0 a 1 
x . 0 = 0   
x + 1 = 1 

Zákon neutrálnosti logických hodnot 0 a 1 
x .1 = x   
x + 0 = x 
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Zákon absorpce 
x .x = x   
x + x = x 
x . (x + y) = x   
x + x . y = x 

Zákon absorpce negace 
x + not(x) . y = x + y   
not(x) + x . y = not(x) + y 

Zákony de Morganovy 
not(x . y) = not(x) + not(y)  
not(x + y) = not(x) . not(y) 
 
Grafické značky 
Jednotlivé logické funkce si můžeme znázornit pomocí grafických 

značek. Obvody kreslíme tak, aby vstupy byly na levé a výstupy na 
pravé straně schématu. 

 
K vytvoření jakékoliv logické funkce nám vlastně stačí použit 

jedinou logickou funkci - hradlo a to NAND. Pomocí dříve uvedených 
matematických zákonitostí si můžeme odvodit libovolnou logickou 
funkci. 
Je potřeba si uvědomit zákonitosti Boolovy algebry. A a B jsou vstupy: 
1. Víme, že OR je  vlastně A + B 
2. Podle de Morganových zákonů víme, že platí: not(A+B) = not(A) . 
not(B), kde not() je negace. Normálně se negace zapisuje čárou nad 
operandem, ale to se špatně zapisuje do html. 
3. Negujme obě strany rovnice ad 2 a dostaneme: 

not( not(A+B)) = not(not(A) . not(B)) 
3. Dále víme, že zákon negace negace říká, že když proměnou (výraz) 
dvakrát znegujeme, pak je to vlastně ta původní proměnná (výraz). 
Tedy, když na rovnici uplatníme zákon negace negace dostaneme: 

A+B = not(not(A) . not(B)) 
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Na levé straně naší rovnice nám zbylo hledané OR a pravá 
strana lze upravit. Vnější funkce je vlastně NAND, kdy vstupy jsou 
negované a to je náš obrázek! 

 
 
Obrázek ukazuje, jak lze pomocí hradel NAND sestavit obvod, 

který se bude chovat jako logická funkce OR.  
 
Připojíme-li na výstup ještě jedno hradlo NAND a to tak, aby oba 

vstupy byly spojeny, stane se s obvodu logická funkce NOR. 
 
Využití logických funkcí 
Logické funkce mají svou nezastupitelnou roli v číslicových 

počítačích. Představme si například, že chceme, aby počítač uměl 
sečíst dvě jednobitová čísla ve dvojkové soustavě a převést případnou 
hodnotu do dalšího řádu. 

Pro součet dvou čísel musí platit: 
0 + 0 = 0 (a 0 jde do dalšího řádu) 
0 + 1 = 1 (a 0 jde do dalšího řádu) 
1 + 0 = 1 (a 0 jde do dalšího řádu) 
1 + 1 = 0 (a 1 jde do dalšího řádu) 
Když se pozorně podíváme na 

výsledky a do dříve uvedené tabulky, 
pak uvidíme, že stejné hodnoty má 
logická funkce nonekvivalence - XOR. 
Pro přenos do vyššího řádu nám pak 
poslouží logická funkce AND.  

 
Zapišme si součet čísel ještě jednou, ale nyní výsledek zapišme 

ve dvou bitech a srovnejte to s tabulkou v levé části stránky. 
0 + 0 = 00 
0 + 1 = 01 
1 + 0 = 01 
1 + 1 = 10 
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Podobně lze logické funkce využít pro další schopnosti, které by 
měl číslicový počítač umět. Sestavováním logických funkcí vznikají 
logické obvody jako jsou například sčítačka, komparátor, paměťové 
obvody... 

 
 
 
Opakovací test 
1. Který vztah vyjadřuje logickou funkci NOR? 
x . not(y)  +  not(x) . y 
not(x) . not(y) 
not(x) . y 
x + y 
 
2. Který vztah vyjadřuje logickou funkci NAND? 
x . not(y)  +  not(x) . y 
not(x) . not(y) 
not(x) . y 
not(x . y) 
 
3. Který z následujících vztahů vyjadřuje logickou funkci XOR? 
x . not(y)  +  not(x) . y 
not(x) . not(y) 
not(x) . y 
not(x . y) 
 
 
 

Shrnutí kapitoly. 
Pro dva vstupy můžeme sestavit 16 logických funkcí. Mezi ty 
nejdůležitější (nejčastěji používané) patří: 
- YES 
- NOT – negace 
- OR - logický součet 
- NOR - negace logického součtu 
- AND - logický součin 
- NAND - negace logického součinu 
- XOR – nonekvivalence 
 
Logické funkce a následně z logické obvody sestavujeme z hradel. Při 
sestavování je potřeba znát zákony Booleovy algebry: 

Zákon komutativní 
Zákon asociativní 
Zákon distributivní 
Zákon vyloučení třetí možnosti  
Zákon negace negace 
Zákon agresivnosti logických hodnot 0 a 1 
Zákon neutrálnosti logických hodnot 0 a 1 
Zákon absorpce 
Zákon absorpce negace 
Zákony de Morganovy 
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5.  LOGICKÉ FUNKCE 
 
Cílem lekce je objasnit, jak pracují jednotlivé typy logických 

obvodů. Dozvíte se, jaké jsou rozdíly mezi kombinačními a 
sekvenčními logickými obvody. Lekce bezprostředně navazuje na učivo 
lekce, která popisuje logické funkce. 

 
Po absolvování lekce budete: 

• znát typy logických obvodů a možnosti jejich využití 
• vědět, jak pracují klopné obvody 
• vědět z jakých logických funkcí se jednotlivé logické obvody sestavují 

 
 
Klíčová slova této kapitoly: 
astabilní obvod, bistabilní obvod, kombinační obvod, klopné 
obvody, monostabilní obvod, sekvenční obvod 
 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 
1 hodina 

 
 
Vstupní test 

1. Který vztah vyjadřuje logickou funkci NOR? 
x . not(y)  +  not(x) . y 
not(x) . not(y) 
not(x) . y 
x + y 

2. Který vztah vyjadřuje logickou funkci AND? 
x . not(y)  +  not(x) . y 
not(x) . not(y) 
not(x) . y 
x . y 

3. Který z následujících vztahů vyjadřuje stejnou funkci jako vztah: 
not(x + y) 

x . not(y)  +  not(x) . y 
not(x) . not(y) 
not(x) . y 
not(x . y) 
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Typy logických obvodů 
Kombinační - výstup je jednoznačně určen pouze okamžitými 
vstupními stavy 
Sekvenční  - výstup je určen jak stavy na vstupech, tak rovněž i 
vnitřním stavem obvodu (pamětí) 

 
- asynchronní (neřízené)  
- synchronní (řízené) 
 
Parametry logických obvodů 
- zpoždění obvodu 
- spínací rychlost (frekvence) 
- větvení 
- úrovně signálních napětí 
- náběh a doběh impulsů 
- odolnost proti rušení 
- přípustný rozptyl napájecího napětí 
 
Kombinační logické obvody 
Například logické prvky - hradla (AND, OR, NAND ...) 
 
Logický komparátor 
Tento logický obvod provádí porovnání dvou čísel - vstupů A a B. 
Obvod je na obrázku. 
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Multiplexor 
Zařízení, které má 2n informačních vstupů, n adresních výstupů, 

jeden výstup je vždy aktivní. Příklad: čtyři teplotní čidla a jen jeden 
výstup v podobě teploměru. 

 
Dvojkový prioritní kodér 
Zařízení, které má 2n informačních vstupů, n adresních výstupů. 

Pomocí takového obvodu lze s obvodovým zpožděním kodéru rychle 
určit polohu prvního jedničkového bitu ve skupině. 

 
Binární sčítačka 
Binární sčítačka je dalším příkladem kombinačního logického 

obvodu. Jak již název napovídá, slouží ke sčítání dvou binárních 
(jednobitových) čísel. Chceme-li vytvořit obvod, který by uměl sečíst 
například dvě osmibitová čísla, museli bychom spojit osm obvodů.  

Protože při součtu musíme ještě pamatovat na případné hodnoty 
přenesené z nižšího či vyššího řádu, bude obvod složitější než jsme 
naznačovali v lekci o logických obvodech. Pozorně si prohlédněte levý 
obrázek a ověřte jeho funkčnost. 

A1 a B1 jsou vstupy v daném řádu. R0 je hodnota přenášena z 
minulého (nižšího) řádu. V1 je výstup v daném řádu a R1 je hodnota, 
která se případně přenese do vyššího řádu. 
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Sekvenční logické obvody 
Sekvenční neboli klopné obvody: 
a) monostabilní - mají je jeden stabilní stav. Obvody slouží k 

vytváření signálu určité délky nebo k prodloužení signálu (např. 
klávesnice). 

 
b) astabilní - nemají ani jeden stav stabilní. V okamžiku 

přivedení proudu do obvodu se tento nachází v nestabilním stavu. 
Proto se po určité časové prodlevě překlopí do druhého stavu. Ten je 
ovšem také nestabilní a proto se obvod opět překlopí do prvního stavu. 
Situace se neustále opakuje. Tyto logické obvody se používají 
například jako generátory impulsů. 

 
c) bistabilní - mají dva stabilní stavy. Obvod se v každém ze 

dvou stavu nachází tak dlouho, dokud není vnějším impulsem přepnut. 
Na obvodu tedy neustále zůstává daná informace 1 (zapnuto) nebo 0 
(vypnuto). Tyto logické obvody se používají jako paměťové obvody - 
pamatují (udržují) si informaci. 

 
Logický obvod RS 
Jedná se o bistabilní klopný obvod. 
Jeho úkolem je zaznamenat přítomnost přechodné informace a 

uchovat stav i v případě, že vstupní informace zmizí. Jedná se základní 
paměťový člen. 

Podívejte se do pravdivostní tabulky na stav, kdy S (Set) i R 
(Reset) mají nulové hodnoty. V tomto případě se s obvodem vlastně 
neprovádí nic nového (nepřicházejí žádné nové informace ani jejich 
zrušení) a obvod si proto uchovává hodnoty z minulého stavu. 
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Kontrolní úkol 
K čemu se v počítači využívá logický obvod RS? 
 
Paměťový člen D 
Tyto obvody se používají například jako registry. 
D ........... data 
C ........... clock (hodiny) 
Zapojením například 16 členů D můžeme vytvořit 16ti bitový 

posuvný registr, který může sloužit k sériovému přenosu dat, možnost 
převést sériový port na paralelní. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Kontrolní úkol 
K čemu se v počítači využívá paměťový obvod D? 
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Shrnutí kapitoly. 
Logické obvody:  
- Kombinační - výstup je jednoznačně určen pouze okamžitými 
vstupními stavy 
- Sekvenční  - výstup je určen jak stavy na vstupech, tak rovněž i 
vnitřním stavem obvodu (pamětí) 
 
Sekvenční neboli klopné obvody: 
a) monostabilní - mají je jeden stabilní stav  
b) astabilní - nemají ani jeden stav stabilní 
c) bistabilní - mají dva stabilní stavy 
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6. STRUKTURA OSOBNÍHO POČÍTAČE 
 
Cílem lekce je seznámit se základní strukturou počítače a jeho 

částmi. Lekce objasňuje základní rozdíl mezi von Neumannovou a 
Harwardskou koncepcí. Dozvíte se, z jakých části se skládá procesor a 
jak pracují. Krátce se lekce zabývá částmi osobních počítačů. 

 
Po absolvování lekce budete: 
• znát základní strukturu počítače a jeho jednotlivých částí 
• znát základní strukturu procesoru 
• vědět, jak pracuje řadič a aritmeticko logická jednotka 
• vědět, z jakých částí se skládá počítač 
• vědět, z jakých konstrukčních částí se skládá osobní počítač 

 
Klíčová slova této kapitoly: 
Adresa, aritmeticko logická jednotka, case, instrukce, příznak, 
registr, řadič, střadač  
 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 
2 hodiny 

 
Vstupní test 
 

1. Které z následujících čísel ve dvojkové soustavě představuje 
šestnáctkové číslo 1CB? Nepoužívejte kalkulátor. 

111001011 
111001010 
110001011 
101011011 

2. Která generace počítačů začala využívá jako základní elektronickou 
součástku integrovaný obvod? 

nultá 
první 
druhá 
třetí 

3. Z jakých části se skládá počítač podle von Neumannovy koncepce? 
vstupní zařízení, paměť, procesor, výstupní zařízení 
vstupní zařízení, procesor, výstupní zařízení 
vstup, paměť pro data, paměť pro program, procesor, výstup 
vstupní zařízení, paměť,  ALU, výstupní zařízení 
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Neumannovo blokové schéma počítače 
John von Neumann navrhl krátce po druhé světové válce 

schéma počítače, které je s malými úpravami platné dodnes. 
Činnost počítače řídí řadič, který vydává povely všem ostatním 

částem, tedy vstupním a výstupním zařízením, operační paměti a 
aritmeticko-logické jednotce (ALU). 

 

 
Principy činnosti počítače podle von Neumanna: 

7. do operační paměti se pomocí vstupních zařízení přes ALU umístí 
program pro provedení výpočtu 

8. do operační paměti se pomocí vstupních zařízení přes ALU umístí 
data, se kterými program bude pracovat 

9. provede se výpočet v ALU, která je řízená řadičem. Mezivýsledky 
jsou ukládány do paměti. 

10. po provedení výpočtu jsou výsledky poslány na výstupní zařízení 
 
Odlišnosti dnešních počítačů: 

• možnost umístění v počítači více procesorů 
• multitasking (paralelní zpracování více programů) 
• program se nemusí do paměti zavádět celý, ale po částech 
• existují vstupně-výstupní zařízení 

 
Harwardská koncepce počítačů 
Na rozdíl od von Neumannovy koncepce předpokládá existenci 

oddělené paměti pro programy a pro data. Tato koncepce se častěji 
využívá jednoúčelové automaty a některé typy kalkulátoru.  

 
Struktura procesoru 

Procesor je funkční jednotka počítače (logický automat), která 
interpretuje a vykonává instrukce. Skládá se ze dvou základních částí: 
• řadič – CU (Control Unit) 
• aritmeticko-logická jednotka – ALU (Arithmetic Logic Unit) 

V dnešní době se pod pojmem procesoru myslí mikroprocesor, 
který je založen na integrovaném obvodu s vysokým stupněm 
integrace.  

 
Řadič 
Řadič – řídící jednotka (Control Unit), má tři základní úkoly: 

• určuje pořadí, ve kterém jsou prováděny instrukce 
• dekóduje instrukce a případně je modifikuje 
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• vysílá do ostatních částí počítače řídící signály potřebné pro 
provádění instrukcí 
 
Důležitou součásti řadiče je registr adresy instrukce 

(programový registr), který obsahuje adresy paměťových buněk. 
Výstupy registru jsou spojeny s adresovými vodiči paměťových buněk. 
Po zapnutí počítače se registr adresy obvykle vynuluje. Prostřednictvím 
datových vodičů se přivede do registru instrukce kód první instrukce. 
Čítač instrukcí (programový čítač) uchovává adresu instrukce. Dekodér 
instrukce instrukci dekóduje. Generátor řídících impulsů poskytuje 
informace o tom, která z instrukcí se má provést. Generátor rovněž 
vysílá své signály v určité časové posloupnosti i do ostatních jednotek 
počítače (hlavně do aritmeticko logické jednotky). Po provedení 
instrukce nebo v případě potřeby dalších dat z operační paměti, vydá 
generátor řídících impulsů podnět registru adresy instrukce. Na 
adresových vstupech paměti se pak objeví adresa následující instrukce 
nebo následující údaje. Tím, že datové spoje vedou nejen k registru 
instrukce, ale i k registru adresy instrukce, je možné měnit speciálními 
instrukcemi obsah druhého z registrů. Například chceme-li pokračovat 
v jiném úseku paměti.  

 
Blokové schéma řadiče 
 

. 
 
 
Kontrolní úkol 
Z jakých částí se skládá řadič?  
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Aritmeticko-logická jednotka 
Aritmeticko-logická jednotka – ALU (Arithmetic Logic Unit) je 

část procesoru, která provádí výpočty. Prováděné operace jsou na 
základní úrovni (u některých mikroprocesorů jen sčítání, odčítání a 
základní logické operace jako logický součet, součin, negace, posuv…). 

Jádrem ALU je operační blok, který zpracovává operandy 
přivedené na vstupy. Na jeho výstupu se výsledek operace předá 
k dalšímu zpracování. Střadač je vlastně registr, ve kterém se 
uchovávají data (například druhý operand pro operaci sčítání, 
mezivýsledek minulé operace …). Registr příznaků (stavový registr) – 
jedná se o registr, u kterého se využívají jednotlivé bity. Každý bit 
určuje určitý příznak (nastavení 0 nebo 1) jako například: 
• příznak přenosu do vyššího řádu při sčítání 
• příznak nuly 
• příznak znaménka 

V mikroprocesoru se v dnešní době nacházejí i další pomocné 
registry, které rozšiřují schopnosti procesoru. Například indexové 
registry se využívají při výpočtu adresy paměti, s níž se má provést 
operace.  

Zásobníková paměť (stack, LIFO) se používá pro zápis adres 
návratu při volání mikroprogramu nebo pro dočasný zápis obsahu 
registrů po dobu provádění pomocného výpočtu.  

Blokové schéma aritmeticko logické jednotky 

 
 
Kontrolní úkol 
Z jakých částí se skládá ALU? 
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Konstrukční části počítače 
Příklady vstupní zařízení: 

• klávesnice 
• počítačová myš 
• tablet (pro kreslení) 
• scanner (převod tiskových materiálů, fotografií, obrázků… do 

digitální podoby) 
• digitální fotoaparát a videokamera 

Příklady výstupních zařízení: 
• monitor, LCD 
• tiskárna 
• ploter 

 
Kontrolní úkol 
Jaká vnější přídavná zařízení máte připojeny ke svému počítači? 

Rozdělte je na vstupní a výstupní. 
 
Základem počítačové sestavy je počítačová skříň – case. Ty se 

nejčastěji podle velikosti a podle možnosti umísťování přídavných 
zařízení dělí na typy: 

tower (věž) 
bigtower (pro servery) 
miditower 
minitower 
microtower 
desktop 
slim 
V poslední době se hlavně u osobní počítačů objevují kompaktní 

řešení, která stále více odpovídají požadavkům spotřební elektroniky 
(např. některé produkty firmy Apple). 
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Bigtower, miditower, microtower 

 
 
 
 

 
 
Desktop s LCD displejem, klávesnicí a myší 

Podíváme-li se dovnitř počítačové skříně, zjistíme, že základní 
částí zde je základní deska (motherboard). K ní a na ní se umísťují 
další vnitřní součásti počítače (mikroprocesor, paměti, přídavné 
$disky…). 
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Opakovací test 
1. Vyjmenujte alespoň vstupních a výstupních počítačových zařízení. 
2. Jaká označení se používají pro různé typy počítačových skříní? 
3. Jaký je základní rozdíl mezi von Neumannovou a Harvardskou 
koncepcí počítače? 
4. Jaké jsou základní části procesoru? 

 
 

Shrnutí kapitoly. 
Neumannovo blokové schéma počítače vychází z principu společné 
paměti pro program i data. Na rozdíl od Harwardské koncepce, která 
navrhuje rozdělenou paměť pro program a data. Von Neumannovo 
schéma se s určitými úpravami používá i dnes. 
 
Procesor se skládá ze dvou základních části řadič (Control Unit) a 
aritmeticko logická jednotka (Arithmetic Logic Unit). 
 
Přídavná zařízení si můžeme rozdělit na vstupní a výstupní. 
 
Základní deska slouží k připojení dalších zařízení v rámci počítače. 
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11. ZÁKLADNÍ DESKA POČÍTAČE 
 

Cílem lekce je objasnit, jak pracuje a z jakých částí se skládá 
základní deska počítače. Dále se seznámíte charakteristikou sběrnice a 
jejím vývojem. 

 
Po absolvování lekce budete: 
• znát typy sběrnic 
• znát jednotlivé části základní desky počítače 
• vědět co je to BIOS a jak se nastavují jeho parametry 
 
 

 
Klíčová slova této kapitoly: 
BIOS, jumper, konektor, PCI, sběrnice, sloty 
 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 
1 hodina 

 
 
Vstupní test 
 

1. Které z následujících zařízení nepatří mezi vstupní? 
scanner 
počítačová myš 
klávesnice 
tiskárna 

 
2. Které z následujících zařízení nepatří mezi výstupní? 

scanner 
monitor 
repro soustava 
tiskárna 

 
3. Které z následujících zařízení tvoří základ procesoru? 

aritmeticko logická jednotka 
řadič 
operační paměť 
sběrnice 
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Motherboard (Mainboard) = základní deska. Příklad základní 
desky pro procesor i 80 486 a kompatibilní: 
 1 - Cache paměť L2   7 - BIOS 
 2 - Sloty PCI     8 - Napájecí konektor 
 3 - Sloty ISA    9 - Konektor klávesnice 
 4 - Slot ISA / VL Bus   10 - Jumpers ( přepínače) 
 5 - IDE hard disk konektor   11 - Pomocné obvody 
 6 - Pozice pro paměť SIMM 
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Kontrolní úkol 
Jaký typ základní desky máte ve svém počítači? 
Určete na následující fotografii základní desky označené části. 

 

 
 
 
 
Kontrolní úkol 

Z jakých hlavních částí se skládá základní deska? 
 

BIOS 
BIOS (Basic Input Output System) - zajišťuje ty nejzákladnější 

úkony, kterých je zapotřebí pro obsluhu počítače. Je uložen v paměti 
ROM. Dnes se ukládá do reprogramovatelných pamětí typu Flash, které 
umožňují upgrade BIOSu. Po zapnutí počítače se automaticky BIOS 
inicializuje a spustí program POST (Power On Self Test), který otestuje 
počítač. Během tohoto programu je možné vstoupit do Setupu. 

 
BIOS provádí: 
- úvodní test počítače 
- umožňuje nastavit základní parametry počítače 
- zavádí operační systém 
- poskytuje operačnímu systému prostředky pro realizaci 

víceúlohového prostředí 
 
Pro nastavení parametrů počítačů se používá speciální program  
SETUP, který se může vyvolat při spuštění počítače (nejčasteji 

klávesou DEL). Aktuální nastavení se ukládá do speciálního 
paměťového obvodu typu CMOS (Complementary Metal-Oxid 
Semiconductor). Tato paměť je napájena speciální přídavnou baterií. 
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Základní volby v Setupu: datum, čas, parametry HDD a FDD, 
povolení testu připojení klávesnice ... Nastavení pro pokročilé 
uživatele: rychlost klávesnice, heslo Setupu, přepínání cache paměti, 
parametry Power Managmentu, stínování ROM pamětí, pořadí disků.... 

Nejčastější typy BIOSu: AMI BIOS, AWARD BIOS, PHOENIX ... 
Velcí výrobci hardwaru vyrábějí své BIOSy ( IBM, Texas Instrument, 
Philips, ...). 

 
Opakovací test 
Ukažte na obrázku základní desky: baterii, konektory IDE, sloty 

PCI, pozice pro operační paměť, society pro procesory, slot AGP. 

 
 
 

Shrnutí kapitoly. 
Základní deska počítače určuje kvalitu počítače. Podle použité čipové 
sady se určuje kvalita procesoru, paměti i další důležité součásti 
počítače. 
 
Sběrnice se skládá z vnitřní a vnější částí. Vnitřní část zajišťuje 
komunikaci  mezi CPU a paměti, vnější část zajišťuje komunikaci 
s přídavnými kartami. 
 
BIOS je systém, který zajišťuje základní funkce počítače. 
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12. SBĚRNICE 
 

V této kapitole se dozvíte: 

•  základní informace o sběrnicích 

 
Budete: 

•  vědět, jaké výhody př ináší sběrnice PCI Express 

•  znát základní parametry a vhodné využití PCI Express 

 

 
Klíčová slova této kapitoly: 
AGP, PCI, PCI-X, PCI Express, PCIe, PEG, sběrnice 

 
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 

2 hodiny  

 
Nejprve si krátce ukažme historii vývoje sběrnic u osobních 

počítačů: 
• PC bus – navrhla ji firma IBM v roce 1982. Její základní 

vlastnosti jsou: 
- určení pro procesory I8088, I8086, I80186 
- 8 bitů / 4.77 Mhz 
- maximální výkon 8 MB/s 

• AT bus (ISA sběrnice) - 1984 
- 16 bitů / 8 Mhz 
- zpětná kompatibilita z PC bus 
- 16 bitové sloty 

• MCA (Micro Chanel Architecture) - 1987 
- 32 bitů / 10 – 20 MHz 
- sběrnici vyrobila IBM pro PS/2 
- chybí zpětná kompatibilita z ISA 
- možnost softwarové konfigurace přídavných desek 
- méně choulostivá na šumy než předcházející standardy 
- za používání této sběrnice museli další výrobci platit 
- velmi málo rozšířená (téměř jen u PC od firmy IBM) 

• EISA  (Extended Industry Standard Architecture) - 1988 
- 32 bitů / 8 – 33 MHz 
- standard původně devíti firem (Compaq, AT&T,...) 
- kompatibilita s ISA 
- možnost softwarové konfigurace přídavných desek 
- méně choulostivá na šumy než předcházející standardy 

• VL bus (VESA Local Bus) - 1992 
- 32 bitů / 40 MHz 
- podporuje 2 periferie + 1 periferii přímo na základní desce 
- sběrnice je přímo napojena na procesor (zatěžuje procesor) 

• PCI ( Peripheral Component Interconect) - 1992 
- na počátku 32 bitů / 33 MHz (verze 1.0) 
- výkon až 130 MB / s 
- mezi CPU a periferiemi tvoří další vrstvu 
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- je procesorově nezávislá 
- možnost připojení různých typů procesorů 
- nezatěžuje procesor 
- možnost automatické konfigurace periferií 
- snížení el. nároků 
- možnost připojení šesti periferií 
- zpětná kompatibilita 
- nejvíce rozšířena sběrnice u nových PC 
- slot má na dvou stranách po 62 kontaktech 
 

Části sběrnice:   
- řídící 
- adresová  
- datová  

 
Dva okruhy:  
- Lokální okruh - spojuje CPU a operační paměť 
- Vnější okruh - spojuje CPU s přídavnými kartami 

Dříve měly sběrnice pouze vnější okruh (ISA). 
 
Sběrnice PCI (Peripheral Component Interconnect) byla 

používána jako hlavní sběrnice pro připojení periferii u osobních 
počítačů typu PC. Byla zavedena v roce 1993, ale v současné době již 
přestává stačit nárokům, které jsou kladeny na moderní počítačové 
systémy. 

 
PCI-X 

Používala se hlavně u serverů. Při vysokých taktech se však 
objevují problémy s implementaci sběrnice - signál je náchylný na šum 
a zkreslení. Řadič PCI-X může obsloužit maximálně čtyři sloty 
s frekvencí 66MHz, dva se 100MHz a se 133MHz pouze jeden slot. 
Pokud by bylo potřeba využít více rozšiřujících karet, je nutné využít 
více řadičů. Hlavní nevýhodou PCI-X však stále zůstává paralelní 
způsob přenosu dat.  

 
AGP 

AGP (Accelerated Graphics Port) se poprvé v počítačích objevil v 
roce 1996. Jeho největším přínosem bylo odlehčení PCI sběrnice od 
zátěže grafických operací. Nejednalo se o novou sběrnici, ale pouze o 
nový port pro připojení grafické karty. Ta se nemusí dělit o přenosový 
kanál s ostatními periferiemi. Grafická karta může rovněž využít přímý 
přístup do paměti a zrychlit tak komunikaci s procesorem. Nevýhodou 
portu je jeho jednoúčelovost, nelze jej využít pro připojení jiných 
rozšiřujících karet. Dalším problémem je nekompatibilita grafických 
karet AGP 1x a 2x  se sloty AGP 4x a 8x. 
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Typ Propustnost 

AGP 1× 266 MB/s 

AGP 2× 533 MB/s 

AGP 4× 1 066 MB/s 

AGP 8× 2 132 MB/s 

 
 

PCI Express 
Vzhledem ke zvýšeným nárokům na propustnost dat, přestala 

kombinace klasické sběrnice PCI a portu AGP dostačovat. Proto se 
objevila sběrnice PCI Express (PCIe). Jedná se o vnitřní rozhraní pro 
připojení různých rozšiřujících nebo grafických karet. Nahrazuje AGP 
sloty pro grafické karty, ale rovněž PCI sloty pro další rozšiřující karty. 
Existuje v několika variantách: ×1 až ×16.  

 
Typ Propustnost každým směrem 

PCI Express x1 250 MB/s 

PCI Express x2 500 MB/s 

PCI Express x4 1 000 MB/s 

PCI Express x8 2 000 MB/s 

PCI Express x16 4 000 MB/s 

PCI Express x32 8 000 MB/s 
 
K výhodám sběrnice patří zpětná kompatibilita se  sběrnicí PCI. 

Dále je to podpora technologie Hot Plug/Hot Swap, která umožňuje 
vyjmutí karty za běhu počítače. Sloty pro sběrnici PCI Express se liší 
od PCI slotů. Podle rychlosti se využívají různé konektory nutné i pro 
různé verze. Pro x1 se používají sloty o velikosti srovnatelné s CNR, 
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pro x16 se používá delšího slotu. Ten je velký přibližně jako současné 
AGP. Díky rozdílné architektuře PCI odpadá problém s přenosem dat 
mezi pouze dvěma zařízeními. Na rozdíl od svých předchůdců již PCI 
Express nepoužívá paralelní rozhraní, ale sériové. 

Architektura sběrnice umožňuje nezávislou komunikaci mezi 
jednotlivými zařízeními. Konkrétní zařízení nemusí čekat na uvolnění 
sběrnice při vzniku požadavku na komunikaci s jiným zařízením. 
Komunikace mezi oběma zařízení je navíc plně duplexní, tedy oběma 
směry. 
 

Úkol k zamyšlení 
Jakou sběrnici používáte ve svém počítači? Zamyslete se nad 

tím, jak nejlépe pomoci sběrnice a přídavných karet zvýšit výkon 
počítače. 

 
 
Shrnutí kapitoly. 
Sběrnice PCI Express nebo-li PCIe nahrazuje starší typy sběrnic. 
Přináší nejen vyšší propustnost dat. Jedná se o sériovou sběrnici.   
K výhodám sběrnice patří zpětná kompatibilita se  sběrnicí PCI. Dále je 
to podpora technologie Hot Plug/Hot Swap, která umožňuje vyjmutí 
karty za běhu počítače. Sloty pro sběrnici PCI Express se liší od PCI 
slotů. Podle rychlosti se využívají různé konektory nutné i pro různé 
verze. Pro x1 se používají sloty o velikosti srovnatelné s CNR, pro x16 
se používá delšího slotu. Ten je velký přibližně jako současné AGP. 
Díky rozdílné architektuře PCI odpadá problém s přenosem dat mezi 
pouze dvěma zařízeními. 
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13.  PROCESORY 
 

Cíl lekce 
Cílem této lekce je seznámit se s historií i současnosti 

mikroprocesorové techniky. Lekce se zabývá nejmodernějšími 
technologiemi, které jsou mikroprocesory využívány. Dále poznáte 
jednotlivé typy mikroprocesorů, jejich charakteristiky a možnosti 
uplatnění v ICT. 

 
Po absolvování lekce budete: 
•  znát historii vývoje mikroprocesorů 
• vědět, jak pracují a čím se odlišují procesory typu CISC a RISC 
• vědět, jaké moderní technologie jsou implementovány v 

současných mikroprocesorech 
• umět rozlišit jednotlivé typy procesorů 
 
Klíčová slova této kapitoly: 

Alpha, AMD, Apple, CISC, CPU, DSP, Intel, MCU, MIPS, 
pipelining, Power PC, protected mode, real mode, RISC, 
skalární architektura, Sparc, superskalární architektura, x86 
 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 
2 hodiny  

 
Vstupní test 
 

1. Která z následujících sběrnic přenáší zpracovávaná data? 
adresová 
systémová 
datová 
řídící 

 
2. Která z následujících pamětí je součástí chipu procesoru? 

cache L1 
cache L2 
operační paměť 
grafická paměť 

 
3. Ve které generaci počítačů se začínají objevovat první integrované 
obvody? 

první 
druhá 
třetí 
čtvrtá 
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Typy procesorů 
Pokud v následujícím textu bude používat pojem procesor, 

budeme mít na mysli mikroprocesor, tedy procesor integrovaný v 
jednom integrovaném obvodu, v jedné elektronické součástce.  

Nejjednodušší skupinou procesorů jsou tzv. mikrořadiče často 
označované jako MCU (Micro Controller Unit), jejichž uplatnění je 
velmi široké, od běžné spotřební elektroniky až po výkonné počítače. 
Mezi výhody těchto čipů patří nízká cena, malé rozměry a nízká 
spotřeba energie. Tyto procesory jsou vyráběna pro přesně určenou 
specifickou činnost a mají jen malou možnost rozšíření. Rovněž ve 
výkonnosti nedosahují vysokých hodnot.  

Procesory nesoucí označení CPU (Central Processor Unit) tvoří 
základní řídící jednotku počítače. Oproti předcházející skupině mají 
mnohem vyšší výkon, větší rozměry, je možné je díky jejich otevřené 
architektuře a velkému množství vyvedených signálů lépe rozšiřovat. 
Samozřejmě tyto výhody jsou zaplaceny vyšší spotřebou a ztrátovým 
výkonem, rovněž cena je vysoká. 

DSP (Digital Signal Processor) je určitým kompromisem mezi 
oběma předcházejícími skupinami procesorů. Signálové procesory se 
většinou vyznačují vysokým výkonem v oblasti zpracování 
matematických výpočtů a schopností zpracovávat velké objemy dat. 
Součástí těchto procesorů jsou často i digitálně-analogové a 
analogově-digitální převodníky. Procesory se používají například ve 
zvukových kartách. 

 
CISC a RISC procesory 
Procesory se z hlediska své vnitřní stavby dají rozdělit na dva 

typy: 
CISC (Complete Instruction Set Computing) - jsou procesory 

používané ve většině současných i dřívějších osobních počítačů. 
Hlavním rysem těchto procesorů je, že používají tzv. plnou instrukční 
sadu, nebo-li se snaží mít na každou úlohu jednu instrukci. Tyto 
instrukce jsou uloženy v mikrokódu, což je vlastně program vloženy do 
paměti procesoru. Tento systém vytváření je z hlediska 
technologického jednodušší, ale instrukce se provádějí pomaleji než u 
obvodového řešení. Příklady: i8086, i80486, Pentium, M68040 ...  

 
RISC (Reduced Instruction Set Computing) - procesory s 

redukovanou instrukční sadou. Obsahují jen několik základních 
instrukcí. Každá z nich by se měla vykonávat co nejkratší dobu, pokud 
možno během jediného strojového cyklu. Instrukce jsou vytvořeny 
obvodově a tudíž se většinou provádějí rychleji než u mikrokódového 
řešení. Stejně jako je malý počet instrukcí i je malý počet způsobů 
adresování. Pro práci s pamětí se na rozdíl od CISC procesorů používají 
jen dvě instrukce (Load/Store). Všechny ostatní instrukce se 
vyhodnocují v registrech, kterých bývá většinou větší počet (obvykle 
32). Příklady: PA-8000, Power PC, R 4200, UltraSparc II, ARM ... 

 
V dnešní době se obě architektury přibližují. Mnohé procesory 

nesou rysy obou typů. Většinou mají jádro typu RISC, ale pro ostatní 
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součástky se tváří jako procesor typu CISC. Příklady: Pentium III, 
Pentium 4, AMD Athlon... 

 
Kontrolní úkol 
Na jaké architektuře je postaven procesor Pentium 4? 
 

První mikroprocesory 
Prvním mikroprocesorem byl výrobek firmy Intel z roku 1971 a 

nesl označení i4004. Jednalo se 4 bitový mikroprocesor, který mohl 
adresovat paměť  4 096 B. Původně byl určen pro elektronický 
kalkulátor. 

1974 - i 8080 - 8 bitový, obsahoval 5 000 tranzistorů, 256 
instrukcí, byl vyroben technologií N-MOS, adresoval 64 KB paměti. 
(i8008 - adresace 16 KB) 

Další firmy: Zilog Z80, Motorola M6800, Texas Instrument TMS-
1000, ... 

   
Šestnácti bitové mikroprocesory 

i 8086 - jeden z prvních 16 bitových mikroprocesorů (1978). Byl 
vyroben technologií HMOS. Na čipu o ploše 14,75 mm2 je 29 000 
tranzistorů. Pouzdro má 40 vývodů. Obsahoval sdílenou adresovou i 
datovou sběrnici 16 b. Pracoval ve dvou režimech: 

- minimální - zpětná kompatibilita s i8080, možnost adresovat 
64 KB paměti. Procesor sám musel vytvářet řídící signály potřebné pro 
spolupráci s pamětí a obvody I/O. 

- maximální - řízení obvodů přejímá řadič sběrnice i8288 
(samostatný čip). Možnost adresovat 1 MB paměti. Počet adresovacích 
vodičů je 20. (220 = 1 M) 

Procesor je vnitřně rozdělen na dvě jednotky: 
- Bus Interface Unit (jednotka styku se sběrnicí) 
- Execution Unit (výkonná jednotka) 
Procesor má 14 šestnáctibitových registrů (vnitřních paměťových 

obvodů procesoru): 
- všeobecné registry AX, BX, CX, DX jsou mají šířku 16 b a jsou 

vnitřně děleny na dva osmi bitové registry.  
- indexové a ukazatelové registry:  
SP - Stack pointer - ukazatel zásobníku pro práci se zásobníkem 
BP - Base pointer - ukazatel bázový pro adresaci parametrů a 

lokálních proměnných na zásobníku 
SI - Source index - indexový registr pro zdrojové adresy 
DI - Destination index - indexový registr cílové adresy 
- segmentové registry: 
CS - code segment - segmentový registr programu 
DS - data segment - segmentový registr dat 
SS - stack segment - segmentový registr zásobníku 
ES - extra segment - pomocný segmentový registr 
- instrukční čitač - IP (instruction pointer) 
- stavový registr - F (flags) má ze 16ti bitů využitých jen 9 
 
Firma Intel vyráběla dále 16 bitové mikroprocesory i80186, 

i80286. Procesor i80286 již uměl pracovat v reálném nebo chráněném 
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režimu a počet adresovacích vodičů byl 24. Může adresovat 16 MB 
(224 = 16.777.216 = 16 M).  

 
Motorola 68000 - jedná se ve skutečnosti o částečně 32 bitový 

mikroprocesor zredukovaný na 16 bitů. Procesor měl možnost 
adresovat až 16 MB. (M 68008, M68010) 

Z 8000 - tento procesor firmy Zilog nesl mnoho velmi moderních 
rysů, chyběla mu však zpětná kompatibilita s Z80 a málo se prosadil. 
(Z800) 

 
Třicetidvoubitové mikroprocesory 

i80386 - (1985) Procesor byl vyráběn technologií CH MOS III, 
1.5 mikrónů a obsahoval 275 000 tranzistorů. Pouzdro má 132 vývodů. 
K podpoře své činnosti využíval další podpůrné samostatné 
integrované obvody: i82386 (DMA kontroler), i82385 (Cache 
kontroler), i80387 (matematický koprocesor) ... Procesor má možnost 
adresovat až 4 GB fyzické a 64 TB virtuální paměti. Pracuje ve dvou 
režimech: 

- real mod  
- protected mod  
Registry procesoru se rozdělují na systémové a uživatelské. Mezi 

uživatelské, jenž se dělí na tři skupiny patří: 
1) 32 bitové registry EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, EBP, ESP  
2) CS, SS, DS, ES, FS, GS  
3) 32 bitové registry EIP, EF 
Mezi systémové registry, které se dělí na čtyři skupiny patří:  
1) 32 bitové řídící registry CR0, CR2, CR3 
2) registry tabulek deskriptorů GDTR, LDTR, IDTR a registr 

úlohy TR 
3) 32 bitové registry pro ladící účely DR0,DR1, DR2, DR3, DR6, 

DR7 
4) 32 bitové registry protestování TR6, TR7 
 
i80486 - kromě dalších vylepšení obsahuje tento procesor navíc 

čtyřcestně asociativní cache první úrovně o velikosti 8 KB a 
matematický koprocesor (FPU), pro práci s čísly s pohyblivou řadovou 
čárkou. Instrukční soubor obsahuje všechny instrukce jako i80386 a 
koprocesoru i80387 a šest nových instrukcí určených ke zrychlení 
práce s programovými semafory a k vnitřnímu ladění. K systémovým 
registrům byly přidány tři nové testovací registry TR3, TR4, TR5 pro 
testování vnitřní cache paměti. 

Jedná se o poslední procesor řady x86, který má pouze jednu 
výkonnou jednotku a není schopen paralelního zpracování instrukcí. 
Takovému jednoduchému zpracování instrukcí se říká skalární nebo 
jednokanálové. Procesor však již zvládá zřetězené zpracování instrukcí 
(pipelining), kdy instrukce se zpracovává postupně v několika za sebou 
umístěných jednotkách. Každá z jednotek má na starosti pouze určitou 
fázi instrukce (např. výběr instrukce z paměti, dekódování, vykonání, 
uložení výsledku). Série jednotek se nazývá datovod (pipeline). 

Klony: 
AMD 486, Cyrix 486, IBM 486 
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Jiné platformy: 
Zilog - Z80000, Z320 (1987) 
National Semiconductor - NS32032 
Motorola - MC 68020, MC 68030 (1987), MC 68040 
 
Reálný a chráněný režim 

Real mod (reálný režim) - procesor se chová jako i8086 (tento 
režim umí i i80286). Z 32 adresových vodičů využívá je 20 a tudíž 
umožňuje adresovat jen 1 MB paměti. Skutečná fyzická adresa, která 
má 20 bitů, se vytváří součtem segmentové adresy posunuté o 4 bity 
doleva a offsetové adresy. Tento způsob adresace se u procesoru 
i8086 původně zavedl z důvody zjednodušení interní stavby čipu. 
Bohužel komplikuje vývoj rozsáhlejších programů. Segment je celistvý 
úsek paměti, v tomto případě o velikosti 64 KB. Offset je relativní 
adresa uvnitř daného segmentu. 

fyzická adresa = (segmentová adresa * 16) + (offsetová adresa) 
 
 
Protected mod (chráněný režim). Adresace využívá všech 32 

adresovacích registrů. Adresa se skládá ze dvou části : segment : 
offset. Část segmentová by se měla raději nazývat raději selektor 
segmentů, neboť neukazuje na určitý fyzický segment v paměti, ale 
ukazuje do speciální tabulky, která se nazývá tabulka deskriptorů. 
Každý z deskriptorů (popisovačů) obsahuje tři části: bázi a limit 
určitého segmentu a přístupová práva. Procesor v chráněném režimu 
umožňuje multitasking, tj. spouštět více aplikací současně. V systému 
se nacházejí tři tabulky: 

- GDT - globální tabulka deskriptorů, ve které jsou deskriptory 
segmentů, jenž jsou k dispozici všem současně běžícím programům 
(úlohám, procesům) 
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- LDT - lokální tabulka deskriptorů - obsahuje deskriptory 
segmentů, které jsou potřebné jen pro danou úlohu. Jednotlivým 
úlohám se přiděluje paměť po segmentech dlouhých 64 KB až 4 GB.  

- IDT - tabulka deskriptorů přerušení 
Všechny tabulky jsou uloženy v paměti a adresy těchto tabulek 

jsou uloženy ve speciálních registrech (GDTR, LDTR, IDTR). 
 
Swapping - je přechodné ukládání segmentů na disk, které 

umožňuje zpracovávat úlohy, jenž se do fyzické operační paměti 
nevejdou celé. Virtuální správa paměti - operační systém se musí 
postarat, aby potřebné části paměti byly vždy k dispozici. 

V 86 - Virtuální režim 8086 - umožňuje v chráněném režimu 
vedle úloh pro tento režim spouštět také aplikace napsané pro reálný 
režim. Správu nad paměti má ovšem pořád režim chráněný.  

 
Procesory Pentium 
Pentium Overdrive - tento procesor měl být jakýmsi 

přechodem mezi řadou 486 a Pentiem. Nebyl příliš úspěšný (vysoká 
cena, problémy s kompatibilitou). 

 
Pentium (P54C) - procesor páté generace řady x86. (konec 

roku 1993). Vnitřně je procesor 64 bitový. Obsahuje některé nové 
rysy, jako například superskalární architektura, která umožňuje 
vytvořit dvojici celočíselných front, neboť obsahuje dvě výkonné 
jednotky (dvě instrukce se paralelně zpracují v přirozeném pořadí). 
Jednotky se označují U a V. Jednotka U je univerzální, zatímco 
jednotka V umí provádět pouze jednoduché instrukce, tj. instrukce 
aritmeticko-logické jednotky s výjimkou posunů, přesun a práce se 
zásobníkem. Instrukce se provádí v 5 fázích - předvýběr, dekódování, 
generování adresy, vykonání instrukce  a zpětný zápis. Z důvodů 
snížení počtu zbytečných vyprázdnění datovodu v důsledku 
podmíněných skoků, používá Pentium metodu předpovídání větvení. 
Kromě statického předpovídání větvení (např. podmínka bude 
splněna), používá procesor i dynamické metody, ke které využívá 
zvláštní vyrovnávací paměť výsledků větvení - branch target buffer. Do 
ní si systém ukládá cílové adresy a předpokládaný výsledek pro 
posledních 256 větvení. Toto se využívá většinou u smyček, které se 
obvykle opouštějí až po několika cyklech. 

Pentuim 60 MHz, 66 MHz - 5 V, ztrátový výkon 13 W 
Pentium 75, 90, 100, 120, 133, 150, 166, 200 MHz - 3.3 V, 

ztrátový výkon 4 - 6 W. Pentia s interní frekvencí 133, 166, 200 MHz 
pracují na sběrnici, která je taktována na 66 MHz, 150 MHz Pentia mají 
na sběrnici 60 MHz. 

Čip obsahuje na ploše 295 mm2 3,3 miliónů tranzistorů. Pouzdro 
(patice Socket 7) má 296 vývodů. Patice je typu ZIF (Zero Input Force 
- zasunování nulovou silou). Pentium obsahuje interní cache paměť o 
velikosti 16 KB, která je rozdělená na 8 KB pro data a 8 KB pro 
instrukce a je dvoucestně asociativní. Datová sběrnice má šířku 64 
bitů, adresová sběrnice je 32 bitová. 
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Pentium MMX (P55C) - jedná se vylepšené Pentium, které 
obsahuje navíc dvě jednotky pro zpracování nových multimediálních 
instrukcí, kterých je 57. Procesor obsahuje 8 nových registrů pro MMX 
instrukce. Cache L1 je dělená na dat a instrukce a má velikost 16 + 16 
KB. 

Pentium Pro - (P6) - se dostalo na trh na podzim 1995. První 
model byl taktován na frekvenci 133 MHz. Pouzdro procesoru obsahuje 
dva čipy. Jeden představuje samotný procesor a druhý je paměť cache, 
která má velikost 256 nebo 512 KB. Interní cache L1 je rozdělená na 
část datovou a instrukční. Obě části mají po 8 KB. Procesor obsahuje 
na ploše 306 mm2 5,5 miliónů tranzistorů, cache 15,5 miliónů 
tranzistorů . Napájecí napětí procesoru je 3,1 V (3,3 V). Interní datová 
sběrnice je široká 300  bitů, externí 64 bitů, adresová sběrnice je 
široká 32 bitů. Pouzdro (patice Socket 8) má 387 vývodů. Princip 
činnosti procesoru je podobný jako u Nx586 s vnitřním jádrem typu 
RISC, které zpracovává RISC instrukce Micro-OPS. Pentium Pro je 
optimalizováno pro 32 bitový kód, naopak u některých 16ti bitových 
aplikací dosahuje horších výsledků. 

Procesor podporuje symetrický multiprocesing do počtu čtyř 
procesorů. Umí provádět instrukce mimo pořadí (Out of Order). 

 
Pentium II - Procesor používá zcela nového pouzdra nesoucí 

označení SEC (Single Edge Contact). Dříve se používaly pouzdra typu 
PGA (Pin Grid Array). Obsahuje dvousběrnicovou architekturu DIB 
(Dual Independent Bus), která byla částečně použita již u Pentia 
Pro.Jedná se o zavedení samostatné sběrnice pro komunikaci 
procesoru a cache L2, která je rovněž v pouzdru. Tato sběrnice je 
taktována na poloviční kmitočet vzhledem k interní frekvenci 
procesoru. Sběrnice pracuje v režimu BURST, což znamená, že jednou 
operací může uspokojit vícenásobné požadavky na přesun dat do 
paměti. Systémová sběrnice pracuje s frekvencí 66 nebo 100 MHz a 
umí pracovat s více transakcemi současně. To přináší mnohdy až 3x 
větší propustnost dat než u běžných Pentií. 

Procesor obsahuje 7,5 miliónů tranzistorů. První varianty s 
kódovým označením Klamath byly vyráběny při technologii 0,35 
mikrónů. Novější varianty (označení Deschutes) jsou vyráběny s 
technologii 0,25 mikrónů. Cache L1 je rozdělena na data a instrukce a 
každá z nich má velikost 16 KB. Cache L2 má velikost 512 KB. Počet 
zpracovaných RISC instrukcí Micro OPS je až 4 v jednom taktu, 
pipelining je dvanácti úrovňový, úspěšnost předvídání je asi 90%, má 
všechny rysy moderního procesoru (superskalární architektura, Out of 
Order, přejmenování registrů, MMX instrukce ...). Označení pro patici 
je Slot 1. Procesor se zasouvá kolmo k základní desce.  
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Xeon je výkonnější variantou s 1 MB cache L2. Podporuje 

symetrický multiprocesing až do osmi procesorů. 
 
Celeron -  tento procesor firmy Intel se od Pentia II lišil v 

prvních variantách absenci sekundární vyrovnávací paměti. Snížila se 
tak cena, ale i výkon při výpočtech s pevnou řadovou čárkou. Při práci 
s pohyblivou řadovou čárkou je jeho výkon srovnatelný s Pentiem II. 
Novější varianty Celeronů již mají cache L2 o velikosti 128 KB. Cache 
pracuje na stejném kmitočtu jako procesor. Výhodou těchto procesorů 
je nižší cena. Vyrábí se rovněž varianta s označením PPGA pro patici 
Socket 370. 

 
Pentium III - jedná se vylepšený procesor Pentium II, který 

obsahuje 70 SSE instrukcí pro multimédia a 3D aplikace. Cache L1 má 
velikost 32 KB (16 KB pro data, 16 KB pro instrukce), L2 obsahuje 512 
KB. Procesor je vytvořen s technologií 0,25 mikrónů. Firma Intel 
pracuje i na technologii 0,18 mikrónů. 

 
Pentium 4 - v současnosti nejvýkonější procesor firmy Intel pro 

IA 32. Vyráběn technologií 0,13 mikrónů. 
Podrobnější informace můžete nalézt na stránkách: 
http://www.pentium4.cz 

 
Itanium (původní název Merced)  - jedná se vyvíjený 64 bitový 

procesor, tedy procesor , který bude zařazen do skupiny IA-64. 
Dosavadní procesory patří do skupiny IA-32. Itanium je určeno pro 
výkonné pracovní stanice a servery. 
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Procesory AMD 
Firmě AMD se nepodařilo zopakovat obchodní úspěch s klony 

řady 486 a vyvíjený procesor označený K5 se nepodařilo vyvinout v 
určeném termínu. Proto firma nabízela z počátku alespoň alternativy 
Am486DX4 na frekvenci 120 a 133 MHz, které měly podobný výkon 
jako Pentium 75 a 90 MHz.  

 
K5 (písmeno K znamená "Kryptonie" viz. Superman) je 

superskalární mikroprocesor, který podobně jako Nx586 a Pentium Pro 
CISC instrukce řady x86 rozkládá na RISC mikroinstrukce označené 
ROP (RISC operation). Dále nabízí některé podobné vlastnosti jako 
Pentium Pro a RISC procesory: předpověď větvení programu, 
dynamické přejmenování registrů, spekulativní provádění a provádění 
mimo pořadí, mikroinstrukce mohou být prováděny paralelně. Pouzdro 
je naopak shodné s Pentiem (296 pinové), což vedlo k jednoduššímu 
rozšíření počítače (nebyla nutná výměna motherboardu). Procesor byl 
postaven na 0,35 mikronové technologii a obsahoval 4,3 miliónů 
tranzistorů, 16 KB interní cache paměti pro instrukce a 8 KB pro data. 
Byl schopen v jednom taktu dokončit až čtyři instrukce. Procesory měly 
přibližně stejný výkon jako Pentia. Zřetězené zpracování instrukcí se 
provádělo v pěti (respektive v šesti) fázích: výběr, dvoustupňové 
dekódování, vykonání instrukce a zpracování výsledků, šestým 
stupněm je odebírání výsledků. Překlad instrukcí probíhal ve čtyřech 
kanálech. Proudové zpracování bylo dvoustupňové. Procesor používá 
40 dočasných registrů. 

Na podzim 1995 zakoupila firma AMD firmu NexGen, aby 
společně vytvořila ještě dokonalejší procesor s označením K6. 

AMD K6 - je kompatibilní s paticí Socket 7. Procesor je vyroben 
pětivrstvou technologií, 0,35 nebo 0,25 mikrónů a obsahuje 8,8 
miliónů tranzistorů. Datová i instrukční interní cache mají 32 KB a obě 
jsou dvoucestně asociativní write back. Při výrobě byla použitá 
technologie firmy IBM s názvem "Flip Chip" (vývody jsou vedeny 
nejkratší cestou a ne jen z okrajů čipu).  

Výkonná část procesoru obsahuje 7 jednotek: náčítací (Load 
Unit), ukládací (Store Unit), dvě celočíselné (Integer X Unit, Integer Y 
Unit), pro multimediální instrukce (Multimedia Unit), koprocesor 
(Floating-Point Unit) a jednotku větvení (Branch Unit). Pro dekódování 
instrukci x86 na RISC 86 používá zdvojený dekodér pro krátké a často 
používané instrukce, dekodér pro dlouhé instrukce a vektorový 
dekodér pro složité instrukce. Proudové zpracování je šesti stupňové. 
Procesor využívá 48 fyzických registrů, z nichž 24 slouží k možnosti 
přejmenování. Šířka lokální sběrnice je podobně jako u Pentia II 528 
MB/s. Varianta AMD K6-2 obsahuje sadu 21 speciálních instrukcí 
3DNow, které slouží pro zpracování multimediálních a 3D aplikací. 
Rovněž obsahuje vylepšené CXT jádro. Procesor umí spolupracovat s 
100 MHz sběrnicí a podporuje AGP. Napětí jádra bývá 2,2 nebo 2,4 V. 
Stejně jako předcházející typy, má i tento procesor cache L2 
umístěnou na základní desce. Zde o velikosti 512 KB až 2 MB. 

 
AMD K6-III - jak je vidět s názvu, má procesor konkurovat 

procesoru Pentiu III. Procesor má integrovanou cache L2 o velikosti 
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256 KB v pouzdru. Dosavadní cache L2 nacházející se na desce se pak 
stává vlastně L3. 

 
Athlon (AMD K7) - procesor je osazován do speciální patice s 

názvem Slot A, který připomíná Slot 1 procesoru Pentium II. Oba jsou 
však navzájem nekompatibilní. Plocha čipu je 187 mm2, počet 
tranzistorů je 22 miliónů. Procesor obsahuje 9 výkonných jednotek, z 
toho jsou tři celočíselné, tři multimediální a tři adresové jednotky. Na 
rozdíl od K6 je u Athlonu FPU plně proudovou jednotkou. Počet stupňů 
v pipeliningu je 10 pro celočíselné jednotky a 15 pro FPU. Tabulka 
provedených větvení si uchovává 4 096 záznamů a zásobník 
předpovědí skoků může obsahovat až v 2 048 záznamů (Pentium III 
má 512 a 0). Úspěšnost předpovědí je až 95 %. Cache L1 je 
dvoucestně asociativní, 64 KB je použito pro data a dalších 64 KB je 
pro instrukce. Řadič pro cache L2 je integrován přímo na čipu a 
podporuje velikost od 512 KB do 8 MB. 

 
Duron - obdobně jako Celeron u Intelu, produkuje firma AMD 

slabší verzii Athlonu. 
 
SledgeHammer - procesor pro IA 64. Na rozdíl od Itania je 

zpětně kompatibilní s 32bitovými procesory. 



  65   
  

 65

RISC procesory 
Alpha 
Mikroprocesory Alpha vyrábí firma DEC (Digital). Jednalo se o 

první 64 bitové procesory, které byly na trhu. Jejich hlavní předností 
byla možnost pracovat velmi vysokou vnitřní frekvencí (jaro 1997 - 
600 MHz). Jedná se o procesor postavený důsledně na architektuře 
RISC, bohužel nevyužívající dokonale všech svých potenciálních 
možností. Přesto patřily mezi tehdejší nejvýkonnější procesory vůbec. 
Procesor měl optimalizaci pro více operačních systémů PAL (Privileng 
Architecture Library). Alpha byl postaven na superskalární 
architektuře, obsahoval čtyři samostatné jednotky, z níž každá byla 
specializována pro vlastní třídu operací. Označení procesorů byla Alpha 
21164, Alpha 21264, Alpha 21364.  

http://www.digital.com 
 
PowerPC 
V roce 1991 se firmy Motorola a IBM (později i Apple) dohodly 

na společném postupu při vývoji nového typu procesoru. Nová 
otevřená řada procesorů nesoucí označení PowerPC navazuje na velmi 
výkonné procesory řady POWER (Perfomance Optimized With 
Enhanced RISC) firmy IBM, doplněné zkušenostmi firmy Motorola. 
Procesory řady POWER patřiy mezi nejvýkonnější procesory a 
umožňovaly víceprocesorovou architekturu SMP. Jednalo se po 
technické stránce o nejlépe propracovanou architekturu 
mikroprocesorů. Struktura procesorů je navržená jako paralelní systém 
s možností obsahovat téměř neomezený počet jednotek, s výkonnou 
cache pamětí, s extrémně širokou interní sběrnicí (stovky bitů).  

 
První modelem byl třiceti dvou bitový procesor PowerPC 601. 

Obsahoval tři jednotky (Integer Unit, Floating-point Unit, Branch-
processing Unit - jednotka pro řízení skoků), obsahoval 2,8 miliónů 
tranzistorů a pracoval na frekvenci 50-80 MHz, varianta PowerPC 601+ 
na frekvenci 100-110 MHz. Šířka adresové sběrnice je 32 bitů 
(možnost adresovat fyzickou paměť do 4 GB), šířka datové sběrnice je 
64 bitů. Typ označený číslem 602 je charakteristický nízkou spotřebou 
a je určen pro přenosné počítače (palmtopy, PDA). Pracuje pouze na 
frekvenci 66 MHz a menší výkon. PowerPC 603 má rovněž sníženou 
spotřebu energie (méně než u 602) a používá se u přenosných 
počítačů. Obsahuje čtyři nezávislé jednotky. Model 603e je vylepšená 
verze s větší cache pamětí. Modely PowerPC 604 a 620 obsahují šest 
paralelně pracujících jednotek. Typ 620 má již plně 64 bitovou vnitřní 
strukturu (64bitová datová i adresová sběrnice). Obsahuje 7 miliónů 
tranzistorů na ploše 331 mm2. Pouzdro má 482 vývodů. Cache L1 má 
32 KB pro data a 32 KB pro instrukce. Je určen pro velmi výkonné 
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multiprocesorové systémy. Procesory PowerPC umožňují práci s daty v 
libovolném pořadí bytů. 

Následující procesory nesly označení G3, G4, G5 a využívaly se v 
počítačích firmy Apple. 

http://www.apple.com 
 
PA-RISC 
Procesory firmy Hewlett-Packard patřily mezi špičku z hlediska 

výkonnosti. Jednalo se o třiceti dvou bitové procesory pracující 
relativně na nízké taktovací frekvenci. Většina modelů používá pouze 
externí cache paměť. Vysokého výkonu dosahují procesory PA-RISC 
důkladně propracovanou superskalární architekturou a mimořádně 
efektivní jednotkou pro výpočty v pohyblivé řadové čárce. Stejně jako 
PowerPC umožňují práci s daty v libovolném pořadí bytů.  

Modely: PA-7150 je procesor s taktovací frekvencí až 125 MHz, 
dvoucestnou superskalární architekturou. PA-7200 je srovnatelný s PA-
7150, navíc obsahuje podporu pro spolupráci více procesorů. Doposud 
nejvýkonnějšími procesory této řády jsou modely PA-8200 a PA-RISC 
8500. Dalším očekávaným typem je PA-RISC 8600.  

http://www.hp.com 
 
MIPS 
Procesory MIPS se používaly v pracovních stanicích Silicon 

Graphics, na kterých se zpracovávala většina animovaných sekvencí 
pro filmový průmysl. Jednalo se o procesory typu RISC, které nesly 
označení např. R4200, R8000, R10000, R12000. Procesory jsou 
stavěny na architektuře cc-NUNA, která umožňuje systém Origin 2000 
jednoduše rozšířit až na 128 CPU R10000.  

http://www.mips.com 
 
SPARC 
Otevřená architektura SPARC charakterizuje procesory RISC, 

které se nejčastěji používají v pracovních stanicích firmy SUN 
Microsystem. Mezi nejznámější a nejpoužívanější modely patří 
MicroSPARC. Tento 32 bitový procesor se používá u méně výkonných 
pracovních stanic. SuperSPARC a SuperSPARC II jsou výkonnější 
procesory umožňující multiprocessing. Mikroprocesory byly vyvíjeny ve 
třech skupinách: S - pro víceprocesorové servery, I - pro pracovní 
stanice s vazbou na sběrnici PCI, E - mikroprocesory pro OEM aplikace.  

http://www.sparc.com 
 
 
Kontrolní úkol 

Najděte si na internetu srovnání výkonu procesorů G4 a Pentia 4. 
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Procesory RISC pro mobilní zařízení 
 
Procesory ARM 
Jedná se o 32bitové procesory typu RISC původně produkované 

britskou firmou Acorn Computer Group. Dnes se jedná o částečně 
otevřenou platformu a procesory typu ARM produkuje více firem. 
Nejnovějšími zástupci řady ARM jsou StrongARM a jeho nástupce 
Xscale. Ten je vyráběn firmou Intel. Nese rovněž označení i80200. 
Procesory se vyznačují nízkou spotřebou elektrické energie. Využívají 
se hlavně u kapesních počítačů s operačním systémem Pocket PC a 
novým Palm OS. 

 
 
Transmeta Crusoe 
Procesory jsou hlavně určeny pro mobilní zařízení. Jedná se 

relativně levné, nízko příkonové procesory, které mohou zpracovávat 
programový kód psaný pro Intelovské procesory (x86 instrukce) díky 
speciálnímu softwaru, který za běhu umožňuje code morphing, který 
potřebuje ke své činnosti 16MB RAM, teprve poté se může spustit BIOS 
počítače. Ten již běží přes emulovaný procesor. V průběhu činnosti se 
počítač stává stále rychlejší, protože Crusoe překládá každý řetězec 
příkazů pouze jednou. K tomu slouží translační cache. Úspora energie 
se děje pomocí režimu LongRun. Na rozdíl od technologie SpeedStep 
firmy Intel dokáže Crusoe měnit frekvenci, aniž by přitom došlo k 
zastavení výpočtů probíhajících v CPU. 
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Přerušení 
Mechanizmus přerušení - kromě aktuálně běžícího programu 

musí mikroprocesor reagovat na podněty jiných zařízení nebo 
programů. Například reakce na stisk klávesy, informace o tisku a 
podobně. Toho se dá docílit dvěma způsoby: 

a) Procesor v pravidelných časových intervalech prochází 
všechna zařízení a kontroluje, zda pro něj nemají nějaký signál, který 
by zpracoval. Tento mechanizmus je samozřejmě nevhodný pro svou 
časovou náročnost a mnohdy zcela zbytečné operace. 

b) Je vytvořen systém přerušení IRQ. To znamená, že každá 
operace, která potřebuje provést zastavení aktuálního procesu, má své 
číslo přerušení. V operační paměti je tabulka vektorů přerušení, který 
ukazuje na adresu v paměti, kde je uložen obslužný program 
požadovaného přerušení. Tento systém využívají téměř všechny 
mikroprocesory. 

 
Procesor tedy komunikuje s okolím třemi základními způsoby: 

pomocí sběrnic, přerušením (IRQ) a přes kanály přímého přístupu do 
paměti (DMA - Direct Memory Access). Přerušení probíhá na 
následujícím principu:  

1.  Zařízení, které potřebuje obsluhu vyvolá přerušení. To může 
být hardwarové nebo softwarové. Procesor dokončí probíhající instrukci 
a uloží si dosažené hodnoty a číslo následující instrukce do paměti. 

2.  Vektor přerušení spustí na příslušné adrese v paměti 
program pro obsluhu přerušení. Pro zpracování přerušení je určen 
speciální obvod - interrupt controler (řadič přerušení). 

3.  Po obsluze zařízení, které vyvolalo přerušení, se z paměti se 
vezmou dočasné hodnoty a následující instrukce přerušeného 
programu a pokračuje se v jeho provádění. 

Linky, kterými proudí signály přerušení jsou součásti sběrnice a 
označují se IRQ0, IRQ1,... Jednu linku IRQ může používat pouze jedna 
periferie. Seznam používaných IRQ u sběrnice ISA: IRQ 0 - přerušení 
systémových hodin, IRQ 1 - přerušení od klávesnice, IRQ 2 -přerušení 
druhého řadiče přerušení, kaskádní propojení, IRQ 3 - Přerušení od 
COM 2, IRQ 4 - přerušení od COM 1, IRQ 5 - obvykle přerušení od 
portu LPT 2, síťové karty, modemu,  IRQ 6 - přerušení od disketové 
jednotky, IRQ 7 - přerušení od portu LPT 1, zvuková karta, IRQ 8 - 
reálné hodiny a kalendář, IRQ 9 - grafická karty, IRQ 10 - zvuková 
karta, IRQ 11 - SCSI řadič, IRQ 13 - matematický koprocesor, IRQ 14 
- pevný disk. Jako volné přerušovací kanály jsou obvykle IRQ 5, IRQ 
10, IRQ 11, IRQ 12 a IRQ 15. Kromě ISA slotu dnešní desky obsahují 
tři až čtyři sloty PCI. Pro rozlišení přerušení jednotlivých desek, se 
přerušení od ISA karet označují IRQ a od karet PCI jako INT (INTA, 
INTB, INTC, INTD). Modernější základní desky umožňují přiřadit všem 
PCI slotům pouze jedno INT (INTA), které je obsluhováno různými IRQ 
(IRQ10, IRQ11 a IRQ15) - hladinové spouštění. 
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Počet tranzistorů v mikroprocesorech 
Od prvního mikroprocesoru se s obdivuhodnou pravidelností 

zvyšuje každých 18 měsíců počet aktivních prvků (tranzistorů) v 
chipech na téměř dvojnásobek. Této zajímavosti si poprvé všiml jeden 
ze zakladatelů firmy Intel Gordon Moore. 

 
Kontrolní úkol 

Zjistěte kolik tranzistorů obsahuje procesor Intel Core Duo. 
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Moderní rysy mikroprocesorů 
Pipelining (zřetězené zpracování instrukcí) - instrukce se 

zpracovávají v několika funkčních blocích. Jakmile se jeden funkční 
blok uvolní, načte se do něj další instrukce. V jednom okamžiku může 
být rozpracováno více instrukcí.  

 
Superskalární architektura - procesor má více prováděcích 

jednotek, proto může vykonat více instrukcí najednou. Instrukce se 
z fronty nepřesouvají jen do jedné prováděcí jednotky, ale podle 
povahy instrukcí se vykonávají v několika jednotkách. 

 
Out-of-Order (provádění instrukcí mimo pořadí) - instrukce 

mohou být prováděny i v jiném pořadí, než ve kterém byly umístěny 
do instrukční fronty. 
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Speculative execution (spekulativní provádění instrukcí) - 

procesor si spekulativně provádí některé instrukce předem. 
 
Register renaming (přejmenování registrů) - procesor má více 

fyzických než logických registrů a může stejným jménem označit více 
fyzických registrů. 

 
 
Opakovací test 
 

1. Který z následujících procesorů je založen čistě na architektuře 
RISC? 

Pentium 
Athlon 
Power PC 
i80 486 

 
2. Čím se podstatně liší architektura CISC od RISC? 

instrukce jsou tvořeny obvodově 
instrukce jsou v mikrokódu 
procesor obsahuje jen základní instrukce 
instrukce jsou uspořádány ve frontě 

 
3. Která z následujících technologií umožňuje vykonat více instrukcí 
najednou? 

out-of-order 
pipeling 
superskalární architektura 
register renaming 

 
4.Která z následujících technologií umožňuje vykonávat instrukce 
mimo pořadí instrukční fronty? 

out-of-order 
pipeling 
superskalární architektura 
register renaming 
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Shrnutí kapitoly 
Procesor je jednou z nejdůležitějších částí počítače. V dnešní době se 
procesor vyskytuje hlavně v podobě mikroprocesoru (integrovaného 
obvodu). Základními částmi procesoru jsou ALU (aritmeticko logická 
jednotka) a CU (Control Unit - řadič). V moderních mikroprocesorech 
se samozřejmě vyskytují další jednotky FPU (koprocesor), jednotka 
větvení atd. Mnohdy jsou výkonné jednotky přítomný v procesoru více 
než jednou (superskalární procesor). 
 
Základní rozdělení procesorů: 
- RISC (MIPS, Sparc, Power, G4) 
- CISC (i80486, i80386, Pentium) 
 
Nejmodernější procesory řady x86 (Athlon, Duron, Pentium 4...) mají 
jádro typu RISC, ale stále přijímají ze systému instrukce typu CISC. 
Podle uplatnění si můžeme proceosry rozdělit na: 
- MCU (Micro Controller Unit) - mikrořadiče  
- CPU (Central Processor Unit) - centrální procesor počítače 
- DSP (Digital Signal Processor) -signálové procesory  
Mezi moderní rysy procesorů patří: 
- pipelining (zřetězené zpracování instrukcí) 
- superskalární architektura 
- Out-of-Order (provádění instrukcí mimo pořadí) 
- speculative execution (spekulativní provádění instrukcí) 
- register renaming (přejmenování registrů) 
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14. RYSY MODERNÍCH PROCESORŮ 
 

V této kapitole se dozvíte: 

•  Základní informace o moderních procesorech a jejich 
charakteristiky 

 
Budete: 

•  vědět, co je to hyperthreading 

•  vědět, co je to superskalární architektura, pipelining 

•  znát výhody víceprocesorových a vícejádrových 
systémů 

 

 
Klíčová slova této kapitoly: 
hypertrheading, multithreading, pipelining, 
superskalární architektura, víceprocosorové systémy 

 
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 

2 hodiny  

 
 

Základní pojmy 
Instrukční sada je soubor instrukcí, které procesor zná a 

pomocí kterých provádí konkrétní operace a výpočty.  
Single Instruction Multiple Data (SIMD) - jedna instrukce 

provádí výpočet na více datech současně. Využívá se především u 
multimediálních aplikací. Tento způsob je oproti klasickému způsobu 
jedna instrukce jedny data (Single Instruction Single Data) výrazně 
rychlejší.  

x86 - Základní celočíselná sada procesorů pro počítače PC. 
Všechny procesory zvládají tuto sadu.  

x87 - Sada pro operaci s plovoucí desetinnou čárkou (Floating 
point). Využívají ji matematické koprocesory. Všechny procesory 
počínaje Pentiem mají koprocesor integrovaný a sadu x87 podporují.  

MMX (MultiMedia eXtensions) jedná se o první celočíselnou 
SIMD sadu. Je podporována téměř všemi současnými procesory.  

Enhanced MMX jedná se o rozšíření MMX. Sadu podporuje 
kromě firmy Intel většina výrobců.  

3DNow!, Enhanced 3DNow! - SIMD sada zavedená firmou 
AMD, která se ale příliš nerozšíila.  

SSE (Streaming SIMD Extensions) - SIMD sada z procesoru 
Pentium III.  

SSE2 - Velké rozšíření SSE zavedené v procesorech Pentium 4. 
Sada se dočkala velkého rozšíření. 

SSE3 - Malé rozšíření o asi deseti instrukcích zavedené v 
procesoru Pentium 4 s jádrem Prescott.  

AMD64 - 64bit rozšíření instrukční sady x86. Vyjma podpory 
64bit výpočtů umožňuje adresaci 64bit paměťového prostoru a dále 
také rozšiřuje počet použitelných registrů reálně na trojnásobek.  
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EM64T – analogie sady AMD64 vytvořená firmou Intel.  
Front Side Bus (FSB) . jedná se o sběrnici spojující jádro 

procesoru s paměťovým řadičem. Bývá extrémně vytížena datovou 
komunikací mezi procesorem a paměťmi.  

Base frequency, source clock (základní frekvence) - 
Frekvence generovaná frekvenčním generátorem. Slouží jako základ 
pro získávání dalších frekvencí.  

HyperTransport (HT) – jedná se o sériovou sběrnici, která se 
použitá u procesorů Athlon 64 a z něj odvozených modelů a dále také 
u některých čipových sad. U procesorů Athlon 64 se frekvence 
HyperTransportu získává násobení base frequency příslušným HT 
(LDT) násobičem - takže například 1000 MHz se získá jako 5x 200 
MHz. Toto násobení provádí procesor podle příslušného nastavení.  

HyperThreading (HTT) – tato technologie, vytváří podmínky 
proto, aby se jedno jádro procesoru mohlo tvářit jako dvě jádra. Díky 
tomu je možné, aby zpracovávalo dvě programová vlákna zároveň. To 
umožňuje zlepšit využití výpočetních částí jádra, což přináší vyšší 
výkon. Na druhou stranu výpočetní část je sdílená pro obě vlákna, 
takže v některých případech naopak může výkon poklesnout.  

Dvoujádrový procesor (dual-core) - procesor v sobě integruje 
dvě jádra - výpočetní části. Systém osazeny dvoujádrovým 
procesorem má podobné vlastnosti jako dvouprocesorový počítač.  

Latence je doba, která uplyne od vyvolání požadavku do jeho 
splnění. Udává se v nanosekundách (ns) nebo v hodinových cyklech 
(např. 4T jsou čtyři cykly).   

Dual-channel – jedná se uspořádání pamětí ve dvojici s 
paralelním přístupem. Zvyšuje propustnost pamětí na dvojnásobek či 
může významně zkracovat reálnou dobu vyhledávání.  

Thermal Design Power (TDP) - udává tepelný výkon 
procesoru. 

PState (Performance State) – kombinace napětí a frekvence. 
Procesor, který umožňuje šetření energie má definované tzv. PStates. 
Nastavení PState na nižší napětí umožňuje výrazně redukovat 
spotřebu. Zároveň se snížením napětí se však snižuje rovněž 
frekvence. 

SpeedStep - technologie použitá v procesorech Pentium III pro 
lepší šetření s energií. Jedná se o softwarově ovládaný způsob přes 
I/O. Obsahuje pouze dva PState. Nevýhodou je rovněž pomalý přechod 
mezi oběma stavy Astate.  

Enhanced Intel SpeedStep – u této technologie je možné volit 
PState bez ohledu na to, zda počítač pracuje na baterie či je napájen 
ze sítě. 

Enhanced Intel SpeedStep s více PStates (EIST) – jedná se 
o nejnovější způsob použitý u procesorů Pentium M, Pentium 4 s 
jádrem Prescott a Pentium D. Ovládá se přes MSR registry. Obvykle je 
definováno více PState. Změna napětí je prováděna za plného chodu, 
což tuto verzi činí rychlou.  

PowerNow! – systém šetření energie u procesorů Athlon 64 a z 
něj odvozených. Ovládá se softwarově přes MSR. Změna napětí 
probíhá za plného chodu.  
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Vývoj procesorů patří nejdynamičtěji se rozvíjející se oblasti. 

Výrobce témě nepřetržitě zvyšují výkon procesorů, zvyšují počet 
tranzistorů na chipu, zavádějí nové technologie.  

 
Výrobci CPU pro osobní počítače se stále více věnují vývoji a 

výrobě procesorů s podpora 64 bitových instrukcí. AMD od procesorů 
Athlonů 64 nabízí technologii AMD64. Firma Intel pak má EM64T 
(Extended Memory 64 Technology). Problém využitelnosti těchto 
procesorů je však v prvé řadě navázán na prozatímní malou 
rozšířenost vhodných 64b aplikací a desktopových operačních systémů. 
Okamžitou výhodou je možnost adresování většího objemu paměti u 
náročnějších systémů.  Vhodnější směřování je v současné době trend 
vícejádrových procesorů. Ale i zde se výkon takového procesoru 
dostatečně využije až s příchodem aplikací, které obsahují více vláken.  

 
Vícejádrové procesory 

Vzhledem k tomu, že další prosté zvyšování frekvence procesorů 
se stává obtížné, vydali se výrobci cestou více výpočetních jader. 

Intel Core Duo je procesor, který  obsahuje dvě výpočetní 
jednotky. Díky tomu je optimalizován pro multithreading aplikace a 
multitasking.  Obsahuje rovněž technologii Intel® Dynamic Power 
Coordination a Enhanced Intel® Deeper Sleep s dynamickým řízením 
velikosti vyrovnávací paměti a dokáže napájet pouze nezbytně nutné 
oblasti procesoru. Dochází k úspoře energie, což je zvláště důležité u 
notebooků. Intel Core vychází Pentií M a novějších Core Duo. Procesor 
dokáže zpracovat 3 až 4 instrukce na takt.  
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V Pentiích 4 je druhé jádro pouze virtuální, a to pomocí 

technologie hyperthreading. Naproti tomu Pentium D 945 je skutečně 
dvoujádrovým procesorem, který  je však vhodný hlavně pro vylepšení 
starších sestav bez podpory Core 2.  

 
Procesory Intel Celeron D jsou vhodné do kancelářských sestav 

nebo domácích počítačů.  Technologie Centrino Duo je využívána 
hlavně u notebooků a zahrnuje procesory Intel Core Duo, příslušné 
mobilní čipsety (Mobile Intel 945 Express) a WiFi síťovou kartu (chip) 
pod označením Intel PRO/Wireless 3945ABG. Kromě nárůstu výkonu je 
důležitá i snížená spotřeba energie a bezdrátová síťová technologie.    

  
AMD procesory s názvem Sempron postupně nahradily starší 

Durony. Patří do stejné kategorie jako Celerony, tedy mezi nejlevnější 
procesory s ochuzenými funkcemi i výkonem. Díky této změně si také 
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AMD trouflo zvýšit performance ratingy všech AM2 modelů o jeden 
stupeň. 

AMD Athlon 64 X2 - architektura K8 byla již od počátku 
připravena pro víceprocesorové nebo vícejádrové systémy. Díky 
optimálnímu spojení jsou stejně taktované dvoujádrové a jednojádrové 
procesory v aplikacích nevyužívajících druhé jádro zcela identicky 
výkonné. 

 
 

 
Úkol k zamyšlení 
Které z moderních rysů procesorů považujete v současné době 

za ty nejdůležitější pro zvýšení výkonů, případně pro snížení spotřeby?  
 
Multithreading 

Velká část současných  a dříve vytvořených aplikací 
multithreading nevyužívá. V rámci programu je kompilátor 
optimalizován sled instrukcí v rámci jednoho threadu – vlákna. Bylo to 
výhodné z toho důvodu, že většina procesoru obsahovala jen jedno 
výpočetní jádro. Vícejádrové procesory nebo systémy s více procesory 
pak u takových aplikací nepřináší požadované zvýšení výkonu. Aplikace 
je optimalizována jen pro jedno jádro a další jsou nevyužitá. 

Programy, které obsahují více vláken, které jsou na sobě 
nezávislá, naopak vícejádrové procesory využijí dokonale ke zvýšení 
výkonu systému. 

Práce s thready samozřejmě vyžaduje určitou část výkonu. Je 
potřeba zajistit vznik, zrušení jednotlivých vláken, případně jejich 
vzájemnou spolupráci. Příkladem využití více vláken v rámci aplikace 
může být například rendering grafiky, náročné výpočty v rámci luštění 
šifer, filtry v grafických editorech, multimediální aplikace, video a zvuk 
a podobně. 

Jako jednoduchý příklad použití více vláken si můžeme ukázat 
výukovou aplikaci, která porovnává a graficky znázorňuje třídící 
algoritmy. Pro každý z vybraných algoritmů je přiřazeno jedno vlákno, 
v rámci kterého je prováděno třídění pole úseček o různých délkách 
(viz. obrázek). 
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Úloha, která se skládá z více vláken (thread) může být řešena 

více způsoby. Například jednotlivá vlákna běží od začátku paralelně 
nebo se rozděl až v průběhu. 
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Následující příklad napsaný v programovacím jazyku C# spustí 
různými způsoby dvě nezávislá vlákna, jejichž činnost není nijak 
synchronizována. 
 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Threading; 
 
namespace VlaknaPriklad 
{ 
   class MainClass 
   { 
  
 static void nejakaMetoda1() 
 { 
      //pomocná metoda, která bude vypisovat čísla od 1 do 10 
  for (int i = 0; i <= 10; i++) 
     Console.Write(i + ", "); 
 } 
      static void nejakaMetoda2() 
 { 
      //pomocná metoda, která bude vypisovat znaky od 'A' do 'Z'  
       for (char i = 'A'; i <= 'Z'; i++) 
     Console.Write(i + ", "); 
 } 
 
 public static void Main(string[] args) 
 { 
      //první vlákno za pomoci delegáta asociuje metodu, 
      //která bude vláknem spuštěna 
  ThreadStart vlakno01 = new ThreadStart(nejakaMetoda1); 
 //vytvoření nového vlákna 
  Thread vlakno02 = new Thread(vlakno01); 
 //spuštění dalšího vlákna 
  vlakno02.Start(); 
 //zavolání metody z aktuálního vlákna 
  nejakaMetoda2(); 
    
  Console.Read();  
 } 
   } 
} 

 
Korespondenční úkol č.1 

Najděte na internetu srovnání alespoň šesti nejnovějších 
procesorů pro osobní počítače. Popište charakteristiku jednotlivých 
procesorů, jejich základní parametry, výkon, navrhněte nehodnější 
využití.  
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Shrnutí kapitoly 
Současný trend v vývoji procesorů směřuje stále více k vícejádrovým 
procesorům, které mohou paralelně zpracovávat úlohy a jejich vlákna. 
 
Multithreading – proces se skládá z více vláken (threads), které mohou 
běžet paralelně. 
 
Intel Core Duo 
AMD Athol 64 X2 
Centrino Duo – systém pro notebooky 
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15. INSTRUKCE PROCESORU A ASSEMBLER 
 
Cíl lekce 
Cílem této lekce je seznámit se základními instrukcemi 

mikroprocesorů a základy programování v assembleru  
 
Po absolvování lekce budete: 
• znát základní konstrukci programu v assembleru 
• znát jednoduché instrukce procesorů řady x86 

 
Klíčová slova této kapitoly: 
Assembler, instrukce 

 
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 

1 hodina 

 
 
Vstupní test 
 

1. Který z následujících procesorů patří mezi čisté RISC procesory? 
Athlon XP 
Pentium 4 
i80486 
Power PC 

 
2. Která vlastnost moderních procesorů umožňuje zpracovat více 
instrukcí najednou? 

pipelining 
superskalární architektura 
přejmenování registrů 
skalární architektura 

 
3. Který z následujících procesorů patří mezi čisté CISC procesory? 

Athlon XP 
Pentium 4 
i80486 
Power PC 

 
4. Které registry obsahuje procesor i8086? 
 
5. Která z následujících zkratek označuje centrální procesor počítače? 

MCU 
CPU 
DSP 
CISC 
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Každý z procesorů obsahuje vnitřní sadu instrukcí. Ukažme si 
instrukce na příkladu procesorů řady x86. Konkrétně na prvním z této 
řady procesorů, na typu i8086. 

Příklad některých instrukcí pro přesun dat: 
MOV  - přesun slabiky / slova 
PUSH  - uložení slova do zásobníku 
POP  - vyzvednutí slova ze zásobníku 
XCHG  - výměna slabiky / slova 
IN  - vstup slabiky / slova 
OUT  - výstup slabiky / slova 
XLAT  - překlad tabulkou 
LEA  - zavedení efektivní adresy 
LDS  - zápis ukazatele pomocí DS 
LES  - zápis ukazatele pomocí ES 
Příklad některých instrukcí pro aritmetické operace: 
ADD  - sčítání slabik / slov 
ADC  - sčítaní s přenosem 
INC  - zvýšení o jedničku 
AAA  - ASCII úprava po sčítání 
DAA  - desítková úprava po sčítání 
SUB  - odčítání slabiky / slova 
SBB  - odčítání s výpůjčkou 
DEC  - snížení o jedničku 
CMP  - porovnání dvou operandů 
NEG  - negace operandu – dvojkový doplněk 
DIV  - dělení čísel bez znaménka 
IDIV  - celočíselné dělení 
Příklad některých instrukcí pro operace s bity: 
NOT  - logická negace 
AND   - logický součin 
OR  - logický součet 
XOR  - nonekvivalence 
SHL  - logický posun vlevo 
SHR  - logický posun vpravo 
ROL  - rotace vlevo 
ROR  - rotace vpravo 
Příklad některých instrukcí pro práci s řetězci: 
MOVS  - přesun řetězce 
CMPS  - porovnání řetězců 
SCAS  - prohledání řetězce 
REP  - opakování 
Příklad některých instrukcí pro řízení chodu programu: 
CALL  - volání procedury 
JMP  - nepodmíněný skok 
RET  - návrat z procedury 
LOOP  - cyklus 
LOOPE - cyklus dokud je rovno 
LOOPZ - cyklus dokud je nula 
INT  - přerušení 
Příklad některých instrukcí pro činnost procesoru: 
STC  - nastavení příznaku přenosu CF 
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CLC  - nulování příznaku přenosu CF 
NOP  - žádná operace 
HLT  - zastavení do přerušení / RESETu 
WAIT  - čekání, testuje vstup TEST 
LOCK  - zámek sběrnice 
ESC  - předání 
 
Programovací jazyk assembler patří mezi nízkoúrovňové 

programovací nástroje, neboť vyžaduje od programátora dobrou 
znalost vnitřního uspořádání hardwaru. Vytvořené programy využívají 
přímo instrukcí procesorů. Zdrojový program není jako ve strojovém 
kódu zapsán přímo jedničkami a nulami, ale je vyjádřen pomocí 
symbolických instrukcí. Proto se assembleru také někdy říká jazyk 
symbolických instrukcí. 

 
 
Příklad programu v assembleru 
Následující program realizuje výstup textového řetězce na 

monitor počítače. 
; program.asm 
 

.MODEL small 
  

.STACK 50h 
  

.DATA 
Text db ‘Jednoduchy textovy retezec’,13,10,’$’ 
  
 .CODE 
Start: mov ax,@data ;nastavení počátku datového segmentu 
  mov ds,ax  ;do segmentového registru 
  mov ah,9  ;číslo služby DOSu pro výstup 
řetězce 
  mov dx, offset Text ;adresa textu v datovém 
segmentu 
  int 21h  ;volání služeb DOSu 
  mov ah,4ch  ;číslo služby pro ukončení programu 
  int 21h 
  END Start 
 

Shrnutí kapitoly 
Procesory obsahují sadu instrukcí, které řídí chod procesoru a 
návazných zařízení. 
Assembler patří mezi nízkoúrovňové programovací jazyky, které 
pracují přímo s instrukcemi procesoru. Programování v assembleru je 
implementačně závislé na konkrétním procesoru a dalším hardwaru.  
Instrukce procesoru si můžeme rozdělit na skupiny instrukcí: 
- pro přesun dat 
- pro aritmetické operace 
- pro operace s bity 
- pro práci s řetězci 
- pro řízení chodu programu 
- pro činnost procesoru 
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16. POLOVODIČOVÉ PAMĚTI 
 

V této kapitole se dozvíte: 

•  Základní informace o technologií u polovodičových 
pamětí 

 
Budete: 

•  znát základní charakteristiky polovodičových pamětí 
ROM a RAM 

•  znát nejobvyklejší typy operačních pamětí 

•  vědět, jak pracuje cache paměť 

 

 
Klíčová slova této kapitoly: 
cache, operační paměť, ROM, RAM, flash 

 
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 

2 hodiny  

 
 

Paměti jsou jedním ze základních stavebních prvků počítače. 
Cílem této lekce vás bude seznámit se základními typy a 
charakteristikami polovodičových pamětí. Během lekce se dozvíte, jaký 
je rozdíl mezi pamětí ROM a RAM, jaké jsou jejich základní typy a kde 
a jak se v počítači využívají. 

 
Paměti v počítači 

Paměti v počítači dělíme na: 
1) vnitřní  (většinou polovodičové)  
  a) ROM (EPROM, EEPROM ..) 
  b) RAM ( dynamické, statické) 
 
2) vnější  
  a) magnetické (diskové, páskové, bubnové, bublinkové ...) 
  b) magneticko optické 
  c) optické 
  d) polovodičové 
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Polovodičové paměti 
Polovodičové paměti jsou založeny na logických obvodech, které 

jsou vytvořeny na polovodičových chipech. 
Paměti dělíme na typ ROM (Read Only Memory) a RAM 

(Random Access Memory). Jsou složeny z velkého množství logických 
obvodů, které jsou schopny zaznamenat 1 bit. Paměťové integrované 
obvody mají: 

 - adresové vstupy 
 - datové vstupy a výstupy 
 - řídící vstupy 
 - napájecí vstupy 

Mezi základní charakteristiky pamětí patří: 
kapacita - udává množství informací, které lze do paměti uložit  
přístupová doba - udává čas od zadání požadavku po zpřístupnění 
informace 
přenosová rychlost - udává množství přečtených či uložených dat v 
paměti za určitou dobu 
spolehlivost - udává střední dobu mezi dvěma poruchami paměti  

 
Paměti ROM 
Jedná se o permanentní paměť, která je nezávislá na zdroji 

energie. Paměti ROM se nedají přepisovat a její hodnoty nastavuje 
výrobce čipů.  

Pro menší série se vyrábějí paměti PROM (Programmable ROM), 
kterou lze jedenkrát naprogramovat ve speciálním zařízeni. Na obrázku 
je princip paměti typu PROM. 
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Vyrábějí se rovněž mazatelné paměti ROM a to paměti s 
označením EPROM (Erasable PROM), které se mažou UV zářením a 
programují elektrickým signálem. Část pouzdra v místech přímo nad 
čipem je z průhledného materiálu, aby na čip mohlo proniknout UV 
světelné záření. Mazání trvá několik minut až půl hodiny. Obecně lze 
provést několik tisíc opakovaných zápisů na čip. 

U paměti EEPROM (Electrically Erasable PROM) se mazání i 
zápis provádí elektrickým signálem. Mazání dat probíhá řádově v ms až 
s, zápis v ms. Umožňují řádově statisíce opakovaných zápisů na čip 
(chip). 

Moderní obdobou pamětí EEPROM jsou paměti Flash. Jedná se o 
paměti, které je možné naprogramovat a které jsou statické a 
energeticky nezávislé. Vymazání se provádí elektrickou cestou, jejich 
přeprogramování je možné provést přímo v počítači. Paměť typu Flash 
tedy není nutné před vymazáním či přeprogramováním vytahovat z 
počítače a umísťovat ji do speciálního programovacího zřízení. 

Maximální doba uchování informací je asi 10 až 20 let. 
 
Paměti RAM 
Paměti RAM jsou energeticky závislé. To znamená, že informaci 

udržují jen v případě, že je dodávána do obvodu elektrická energie. 
Dělíme je na :  
- Statické RAM - každá paměťová buňka je tvořena bistabilním 

klopným obvodem. Použití například v paměti Cache. 

 
- Dynamická RAM - dynamické paměti RAM musí pravidelně 

obnovovat uložené informace, neboť kondenzátor se vybíjí po určité 



88 
  

 

 88

době svodovým odporem. Jsou tedy pomalejší než SRAM, více 
náchylné na šumy, ale cenově výhodnější. Použití: operační paměť. 

 
Operační paměť 

Operační paměť počítače je typu DRAM. Dříve se paměťové čipy 
v pouzdrech DIL zasazovaly přímo do patic na základní desku. Později 
se přešlo na moduly SIPP ( Single In-Line Pin Package), kde na jedné 
destičce bylo fyzicky umístěno několik paměťových čipů. Ty nahradil 
systém SIMM (Single In Line Memory Module) do stolních PC a novější 
obdoba DIMM (Dual In Line Memory Module). SIMM moduly byly 72 
pinové, ještě dříve se používaly 30 pinové, DIMM moduly jsou 168 
pinové. Paměti DRAM se používají rovněž na přídavných kartách 
počítače. 

 
U starších systémů, například řady procesorů 486, kde datová 

sběrnice je 32 bitů, stačí obsadit jen jeden 72 pinový SIMM. Naopak u 
systému řady Pentium, který měl datovou sběrnici 64 bitů, bylo nutné 
osazovat vždy minimálně po dvojicích stejných SIMMů. Výhoda 
paměťových modulů, které se u osobních počítačů typu PC označují 
DIMM je v tom, že šířka jejich datové sběrnice je 64 bitů (72 bitů 
včetně paritních bitů). Je tedy možné opět osadit jen jeden DIMM. 

 
 

FPM RAM – Fast Page Mode RAM 
Tyto starší typy paměťových modulů SIMM mají přístupové doby 

60 nebo 80 ns. Kromě operační paměti se používají také v některých 
grafických kartách, ale i zde jsou postupně vytlačovány novějšími typy. 
Zrychlení práce s pamětí je založeno na jednoduché myšlence, že čte-li 
se z daného řádku informace, bude se další informace číst 
pravděpodobně  na stejném řádku. Při adresování se nejprve adresuje 
řádek (row – RAS signál), teprve pak sloupec (column – CAS signál). 
Průsečíkem obou signálů získáme adresu konkrétní paměťové buňky. 
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EDO RAM – Extended Data Output RAM 
Jedná se o vylepšenou variantu FPM RAM. Vyrábějí se ve 

variantách 70, 60 a 50 ns. Stejně jako předcházející typ nejsou 
optimalizovány pro kmitočty sběrnice větší než 66 MHz. 
 

BEDO RAM – Burst Extended Data Output RAM 
Tyto paměti čtou data  dávkách (burst), mají vlastní adresový 

čitač a opět nejsou vhodná pro rychlosti sběrnice větší než 66 MHz. 
 

SDRAM – Synchronus Dynamic RAM 
Zatímco předcházející tři typy se vyrábějí pro moduly SIMM, 

SDRAM je vyráběna nejčastěji v modulech DIMM. Paměť je schopna 
pracovat se všemi výstupními a vstupní signály synchronizovaně se 
systémovými hodinami. Výhodou těchto rychlých pamětí je, že nemají 
problémy s kmitočtem sběrnice větším než je hodnota 66 MHz. 
Přístupové doby většinou dosahují hodnot 10 nebo 12 ns (pro frekvenci 
sběrnice 66 MHz), popřípadě 7 či 8 ns (100 Mhz). Pro kvalitnější 
paměťové čipy nebo pro čipy s nižší frekvenci je možné u paměti 
pomoci BIOSu nastavit CAS Latency, tedy počet taktů zpoždění 
přenášených dat. Nastavují se hodnoty 2 nebo 3. Větší hodnota 
samozřejmě znamená pomalejší práci  
 

DDR SDRAM – Double Data Rate SDRAM 
Zrychlení těchto pamětí je založeno na násobném přenosu 

informací během každého datového cyklu. Standardy se označují 
PC1600, PC 2100 a PC 2700, který se někdy označuje DDR333. 
Propustnost v ideálním případě je u PC2100 až 4,2GB/s, u PC2700 až 
5,3GB/s. 

 
 

 
RDRAM – Rambus DRAM 
Tyto paměti jsou velmi výkonné, ale nejsou kompatibilní 

s SDRAM. Paměti rovněž využívají vícenásobný přenos dat. Vzhledem 
k tomu, že paměťová sběrnice u RDRAM je široká jen 2 bajty, musí mít 
čtyřnásobnou frekvenci, aby se vyrovnala SDRAM. Další nevýhodou 
pamětí je kromě ceny vysoká hodnota zpoždění přístupu k jednotlivým 
buňkám. Standardy: PC800 (takt sběrnice je 400MHz), PC700, PC600. 
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DDR2 SDRAM 
Jedná se o nástupce DDR pamětí. Dosahuje vyšší frekvence a 

vyšší propustnost. Má nižší napájecí napětí a tím i nižší spotřebu. 
Nevýhodou DDR2 je mírně horší časování oproti DDR. V případě 
nejvýkonnějších dostupných modulů se dnes frekvence pohybuje až 
okolo 1111 MHz. 

 
DDR3 SDRAM 
Další rozšíření standardu DDR. Pracovní napětí je 1.5 V a paměti 

dosahují vyšší dosažitelné frekvence. Řádově se počítá s frekvencemi 
okolo 800 – 1600 MHz efektivně a s propustností k 12.8 GB/s. 
Výhodou je další snížení spotřeby. 

 

 
 
 
 
Cache paměť 

Tvoří mezičlánek mezi rychlým a  pomalým za zařízením. 
Například mezi procesorem a operační paměti typu DRAM. Jedná se 
paměť typu SRAM, která je velmi rychlá (5 – 20 ns), ale její cena je 
vyšší než u běžných RAM. Proto také velikosti Cache pamětí jsou 
řádově většinou pouze 8 – 512 KB. 

Cache je pro programátora zcela transparentní (průhledná), to 
znamená, že ji nelze adresovat ani na úrovni strojového kódu. 
Rozhodnutí jaké údaje a kam se mají zapsat je pouze na hardwaru. 

Délka buňky v paměti cache je závislá na šířce adresové a 
datové sběrnice počítače. Velikost řádku v datové cache je obvykle 
násobkem šířky datové sběrnice. Z důvodu místní lokalizace se 
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přenášejí mezi operační pamětí a cache ne jednotlivá slova, ale celé 
bloky (i80486 má blok o délce 128 B, Pentium 256 B). 

Menší paměti cache jsou celistvé. Ty, které mají větší kapacitu 
se dělí na část pro data a část pro instrukce. 

Paměť cache můžeme dělit podle několika hledisek: 
vnitřní - cache první úrovně ( Level 1), která je integrovaná přímo na 
čipu procesoru. Její velikost je asi 8 – 64 KB. Je určena pro instrukce i 
data. Vnitřně jsou některé typy rozčleněny na část instrukční a 
datovou. U meších pamětí k tomuto členění nedochází a celý prostor je 
vyčleněn jak pro data, tak i pro instrukce 
externí (vnější) - cache druhé úrovně ( Level 2, L2). Běžné kapacity 
jsou 128 – 512 KB. Je určena pro data. Osazuje se do patic na základní 
desce nebo je v pouzdru procesoru, ale na jiném chipu. 
  
synchronní - cache využívá signálu synchronizovaného s procesorem. 
Rychlost cache i procesoru vyžaduje přesné sladění, ale systém je 
rychlejší a komunikace je jednodušší. 
asynchronní - cache není taktována a pracuje svou rychlostí, která 
není závislá na procesoru. Jakmile cache vykonala příkaz nebo je 
schopná přijmout další, vyšle potvrzovací signál. 
 
write trough - při zápisu do paměti se údaje zapíší do cache paměti a 
také do operační paměti. Tím je zápis zpomalován. (i80486, M68030) 
write back - nové údaje se zapíší jen do cache paměti a teprve v 
příhodném čase se tyto údaje zapíší do pomalé operační paměti. 
Systém zápisu je rychlejší. (M68040, Pentium) 
 
cache plně asociativní - paměť má dvě oddělené části. V jedné jsou 
uloženy hodnoty adres (tagy) a v druhé k nim příslušná data. Všechny 
hodnoty adres se porovnají pomocí komparátoru s právě požadovanou 
adresou. V případě, že porovnání je kládné, vyberou se příslušná data. 
Tato cache vyžaduje speciální obvodové řešení, což vede k velké ceně 
paměti. V praxi se plně asociativní cache téměř nepoužívá. 
cache množinově asociativní - nejčastěji používaný typ paměti cache. 
Nevyžaduje speciální obvodové řešení, ale lze vytvořit pomocí 
standardních SRAM obvodů. Pomocí adresového dekodéru se vybere 
příslušná množina adres (třída) a teprve v dané množině se pomocí 
komparátoru porovnávají tagy a následně vybírají data. Podle stupně 
asociativity (velikosti množiny - třídy) rozeznáváme cache dvojcestně 
asociativní (Pentium), čtyřcestně asociativní (i80486, Pentium Pro).  
cache s přímým mapováním - tato cache je vlastně množinově 
asociativní cache, u které je velikost třídy právě jedna (Alpha 21064). 
 
časová lokalita - tato strategie přesouvání údajů je založena na tom, 
že je velmi pravděpodobné, že adresa, která byla požadována právě 
teď, bude požadována velmi brzy znovu. 
místní lokalita - strategie je založena na faktu, že potřebuj-li systém 
adresu A, bude velmi pravděpodobně potřebovat i adresy A+1, A+2... 
Proto se přesouvá do cache blok obsahující několik sousedních údajů. 
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Úkol k zamyšlení 
Jaký typ operační paměti máte v počítači? Jaké jsou její 

parametry? Jak zlepšit výkon počítače pomoci změny konkrétních typů 
operační paměti? 
 

Opakovací test 
1. Které z následujících energeticky nezávislých polovodičových pamětí 
umí data mazat i zapisovat pomocí elektrického signálu? 

EEPROM 
RAM 
PROM 
EPROM 

2. Které z následujících energeticky nezávislých polovodičových pamětí 
umí data mazat pomoci UV záření a zapisovat pomocí elektrického 
signálu? 

EEPROM 
RAM 
PROM 
EPROM 

3. Která z následujících pamětí je nejrychlejší? 
DRAM 
SRAM 
EEPROM 
CD ROM 
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Shrnutí kapitoly 
Mezi základní charakteristiky pamětí patří: 
- kapacita 
- přístupová doba 
- přenosová rychlost 
- spolehlivost 
Nejrychlejší, ale zároveň nejmenší kapacitu dosahují registry. Jsou to 
paměťové obvody umístěné přímo na chipu mikroprocesoru. 
Podle energetické závislosti při uchovávání informací dělíme paměti 
na: 
- ROM 
- RAM 
 
Paměť ROM se vyrábí ve variantách: 
- ROM 
- PROM (jednou programovatelná paměť) 
- EPROM (mazání UV zářením, zápis elektrickým signálem) 
- EEPROM (mazání i záps pomocí elektrického signálu) 
 
V současné době se vyrábějí mnohokráte programovatelné paměti 
ROM, které se nazývají EEPROM nebo Flash. Využívají se například 
jako součást BIOSu, který lze díky tomu upgradovat softwarově. 
 
Paměť RAM dělíme na: 
- DRAM (je nutné informaci obnovovat) 
- SRAM (rychlejší, ale složitější paměťové obvody) 
 
Paměti DRAM je pomalejší a levnější než SRAM. Používá se například 
jako operační paměť. Paměti SRAM jsou rychlejší, neboť nepotřebují 
refreš (pravidelné obnovování informací). Používají se u cache paměti. 
Cache paměť si můžeme rozdělit na následující typy: 
vnitřní - cache první úrovně ( L1), jednotky až stovky KB 
externí (vnější) - cache druhé úrovně ( L2), stovky KB až jednotky MB 
 
synchronní  
asynchronní 
 
write trough - při zápisu do paměti se údaje zapíší do cache paměti a 
také do operační paměti.  
write back - nové údaje se zapíší jen do cache paměti a teprve v 
příhodném čase se tyto údaje zapíší do pomalé operační paměti. 
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17. ROZHRANÍ 
 

Cíl lekce 
Cílem lekce je poznat jednotlivá rozhraní, která se používají v 

počítačích. Naučíte se rozpoznávat jednotlivé typy a budete znát jejich 
vlastnosti, výhody a nevýhody, možnost použití. 

 
Po absolvování lekce budete: 
• znát jednotlivé typy rozhraní a jejich charakteristiky 
• vědět, jaké mají daná rozhraní výhody a nevýhody 
• vědět, kde se jednotlivá rozhraní využívají 
 
 
Klíčová slova této kapitoly: 

ATA, EIDE, FireWire, konektor,  paralelní rozhraní, PCMCIA, 
sériové rozhraní, USB 

 
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 

2 hodiny  
 
Vstupní test 

 
1. Jak velkou operační paměť obsahují dnešní osobní počítače? 

stovky megabytů 
stovky gigabytů 
stovky bytů 
stovky kilobitů 

 
2. Které z následujících energeticky závislých polovodičových pamětí 
umí data mazat i zapisovat pomocí elektrického signálu? 

EEPROM 
RAM 
PROM 
EPROM 

 
3. Který z následujících procesorů nemá RISC architekturu? 

Power PC 
i80 486 
Alpha 
PA RISC 
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Rozhraní je propojovací systém, který realizuje přechod mezi 
prostředími. Je realizováno hardwarově i softwarově. Může být vnější a 
vnitřní. Z hlediska přenosu bitů můžeme rozhraní rozdělit na sériové a 
paralelní. 

 
Sériové rozhraní 

Sériové rozhraní je význačné tím, že bity se přes něj přenášejí 
jednotlivě, postupně jeden za druhým. Přenosová rychlost dat je 115 
kb/s. K bloku informačních bitů je nutno přidat start a stop bity. 
Výhoda sériového rozhraní spočívá v možnosti zabezpečení informací, 
nutnosti menšího počtu vodičů. Používají se například pro zapojení 
externího modemu.  

Konektor na zadní straně počítače je pro sériové rozhraní typu 
male, tj. trčí z něj nejčastěji dvě řady kolíků. Nejběžnějšími sériovými 
konektory jsou MD25 s 25 kolíky a MD9 s 9 kolíky. Na kabelu jsou pak 
konektory typu female (s řadami dírek) s označením FD25 a FD9. 
Norma RS232C, RS232 (25 kolíků, 12 V), RS422 (6 V).  

U PC se sériové porty označují COM1-4 (Komunikační port). 
Provoz sériového rozhraní je řízen obvody UART (Universal 
Asynchronous Receiver Transceiver). 

 
 

Paralelní rozhraní 
V jednom okamžiku se přenáší více bitů najednou, je proto asi 

10 krát rychlejší než sériové rozhraní. Na počítači je toto rozhraní 
tvořeno konektory typu female (zástrčka), nejčastěji FD25. U počítačů 
PC se paralelní porty označují LPT1-3 (Line PrinTer). Používají se 
hlavně pro připojení tiskáren, hardwarových klíčů atd. Paralelní 
rozhraní je vhodné k přenosu dat bezprostředně ze sběrnice procesoru 
na periferní zařízení a naopak. 

PIO - programovatelné vstupní a výstupní obvody, které plní 
úlohu vnitřního paralelního rozhraní počítače. (PIO Mode 0 až PIO 
Mode 4). 

 
USB 

USB (Universal Seriál Bus) je navrženo jako univerzální sběrnice 
a má nahradit sériové a paralelní porty. Sběrnice slouží k připojení 
periferií jako jsou myš, klávesnice, monitor, modem, externí 
záznamové jednotky, tiskárny, skener a podobně. Zařízení, které se k 
USB připojují, pracují Plug & Play a neměla by vyžadovat žádné IRQ. 
Zařízení USB mohou přenášet data (pakety) rychlostí až 12 Mb/s a lze 
jich připojit na jednu sběrnici teoreticky až 127. Topologie USB je 
vystavěna relativně jednoduše. V počítači je rozhraní, které přebírá 
úlohu hostitele. Odtud proudí data do monitoru nebo klávesnice, které 
fungují jako rozbočovače a poskytují možnost připojení ostatních 
koncových zařízení. USB řídí výhradně hostitel. Kabely pro USB jsou na 
bázi kroucené dvoulinky a mají čtyři vodiče - dva signální (3,3 V) a dva 
napájecí (5 V). Kabely mezi zařízeními nesmí být delší než 5 m. Každý 
rozbočovač je současně opakovačem, který zesiluje signály posílané po 
sběrnici. 
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USB hub 
 
Aby USB fungovala, jsou třeba tři složky: počítač vybavený 

obvody USB, periferie s těmito obvody a software ovladače, který 
umožňuje s těmito zařízeními komunikovat. 

USB 1.1 – rychlost přenosu 12Mb/s 
USB 2.0 – rychlost přenosu až 480 Mb/s 
 

FireWire 
Toto rozhraní původně vyvinuté u firmy Apple počátkem 

devadesátých let, bylo přijato jako oficiální standard pod názvem IEEE 
1394 v prosinci 1995. Jedná se o univerzální rozhraní, které je 
využíváno nejen v počítačích, ale i spotřební elektronice. Je navrženo 
tak, aby umožňovalo komunikaci mezi více zařízeními a aby mohlo 
přenášet libovolné množství signálů najednou. Je proto možné spolu 
navzájem propojit například PC, skener, CD přehrávač, televizor DVD 
přehrávač, video kameru atd. 

Bez použití dalších prvků, lze do jednoduché sítě FireWire 
připojit 63 zařízení. Kromě dat se přenáší i napájení, což umožňuje u 
jednoduchých zařízení odstranění vlastních síťových zdrojů. Mezi další 
výhody tohoto standardu patří možnost připojovat zařízení do sítě za 
chodu, není nutné pracující přístroje vypínat před přidáním dalšího 
zařízení. Na rozdíl od USB má i větší propustnost dat a to 100 Mb/s, 
což je téměř desetkrát více. Samozřejmě cena FireWire je oproti USB 
vyšší. 

 
V audiovizuální technice se někdy používají jiné označení 

FireWire a to DV nebo i.Link. Můžeme se setkat se dvěma typy 
konektorů: 
- 4-pinový, který se používá například v digitálních kamerách  
- 6-pinový - u něj je možno využít elektrické napájení například pro 

externí disky 
 

Stávající standard IEEE 1394 podporuje přenosovou rychlost 400Mbps 
pro vedení s maximální délkou 4.5 metrů. Po překročení této 
vzdálenosti, klesne přenosová rychlost na 100Mbps. Varianta IEEE 
1394.b zvyšuje datovou propustnost až na 800Mbps. 

FireWire I – až 400 Mb/s 
Ve vývoji je FireWire II –  IEEE 1394b, které má mít přenosové 

rychlosti 800,1 600 a 3 200 Mb/s. 
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Konektory 
Označení konektorů: 
První písmeno značí typ female(F) nebo male(M). Druhé 

označuje typ konektoru. Nejčastěji C jako Centronics nebo D jako D-
SUB (někdy též označován jako Canon). Konektory D-SUB mají 
kontakty osamocené, centronics má uprostřed konektoru kontakty 
opřeny o umělohmotný můstek, který kontakty chrání před 
mechanickým poškozením. Následuje číslice, která určuje počet 
kontaktů (nejčastěji 9, 15, 25, 36 ...). Poslední písmena určují 
vzdálenost kontaktů. SP znamená normální hustotu kontaktů (Single 
pitch), HP označuje dvojnásobnou hustotu kontaktů (Half pitch). HD je 
označení, které se používá u třířadých konektorů pro připojení 
monitoru k počítači. Nejběžnější typy konektorů: 
FD25 / MD25 - nejpoužívanější konektory. Používají se pro paralelní 
nebo sériový přenos dat. U počítačů Apple jsou standardem pro SCSI. 
FD9 / MD9 - pro připojení k sériovému portu. MD9 je na počítači, FD9 
na kabelu. (myš - FD9 na kabelu, MD9 na počítači) 
FD15HD / MD15HD - konektory pro připojení monitoru k počítači. 
MD15HD je na kabelu, FD15HD je na počítači.  
MC36SP - je běžným konektorem na kabelu k tiskárně. 
MD36HP - je konektorem na kabelech k tiskárnám s portem EPP 
(rychlý port). 
MC50SP - je běžným konektorem na kabelu k SCSI zařízení. 
FC50SP - je konektorem na panelech SCSI zařízení. 
MD68HP - je na kabelech k zařízením SCSI-3. 
FD15 / MD15 - používají se pro připojení na počítačovou síť, MIDI port 
(FD15 na počítači). 
PS/2, DIN - konektory pro připojení klávesnice 
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AMR, CNR, ACR 
AMR (Audio/Modem Riser) 

jedná se o rozhraní, které mělo 
sloužit především pro připojení 
modemů. Slot má pouhých 2 x 
23 kontaktů a je umístěn na 
desce. Na přídavné desce je 
pouze linková část modemu, 
analogová část je přímo na 
základní desce. Výhodou 
takového řešení je, že připojený 
modem se nemusí homologavat, 
neboť analogová část, která 
podléhá nutnosti homologace, je 
na základní desce. Naopak 
nevýhodou je větší zatížení CPU. 

 
CNR (Communication and Networking Riser) - není zpětně 

kompatibilní s AMR. 
 
ACR (Advanced Communications Riser) - je zpětně kompatibilní 

s AMR. Kromě faxmodemů a zvukových karet umí navíc pracovat se 
síťovými kartami včetně HomePNA, xDSL modemy či USB a v 
budoucnu i bezdrátovými zařízeními. 

 
PCMCIA 

PCMCIA (Personal Computer Memory Card International 
Association) jedná se asociaci výrobců hardware, která zajišťuje 
standardizaci výrobků nazývaných PC Card. 
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PC Card je přídavná karta velikosti 85,6 x 54 mm. Třetí rozměr 
je závislý na typu karty: 

- release 1 (někdy PCMCIA I) má tloušťku 3,3 mm 
- release 2 (PCMCIA II) má 5 mm  
- release 3 (PCMCIA III) má tloušťku 10,5 mm.  
Nejtenčí karty typu 1 se nejčastěji používají jako paměťové 

karty, karty o tloušťce 5 mm jsou určeny například pro modemy a 
síťové karty, poslední typ se používá pro kombinované komunikační 
karty nebo výměnné disky. Pro kartu release 3 musíme buď nejširší 
typ portu nebo dva porty typu 2 nad sebou. 

Propojovací konektor má 68 pinů (26 adresových, 16 datových, 
10 řídících a 7 stavových, 2 napájecí, 4 uzemňovací, 2 pro 
programovací napětí 12 V a jeden je nevyužit). Někteří výrobci dělají 
multifunkční karty „Combo-card“, které mohou obsahovat až 8 různých 
zařízení. 

K výhodám patří PC Card patří malé rozměry, softwarová 
konfigurace, malé energetické nároky. Naopak nevýhodou jsou vyšší 
ceny než u běžných zařízení, proto zatím nacházejí uplatnění hlavně v 
oblasti přenosných systémů. 

 
 
Kontrolní úkol 

Jaké konektory má váš počítač? 
 
Opakovací test 

1. Které z následujících rozhraní má nejvyšší přenosovou rychlost? 
- USB 1.0 
- Fire Wire  
- sériové 
- paralelní 
 

2. Určete konektory na základní desce na obrázku: 
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Shrnutí kapitoly. 
Rozhraní je propojovací systém, který realizuje přechod mezi 
prostředími. Je realizováno hardwarově i softwarově. Může být vnější a 
vnitřní. Z hlediska přenosu bitů můžeme rozhraní rozdělit na sériové a 
paralelní. 
 
Sériové rozhraní je význačné tím, že bity se přes něj přenášejí 
jednotlivě, postupně jeden za druhým. Přenosová rychlost dat je 115 
kb/s. 
 
Paralelní rozhraní v jednom okamžiku se přenáší více bitů najednou, je 
proto asi 10 krát rychlejší než sériové rozhraní.� 
 
USB (Universal Seriál Bus) je navrženo jako univerzální sběrnice a má 
nahradit sériové a paralelní porty. Sběrnice slouží k připojení periferií 
jako jsou myš, klávesnice, monitor, modem, externí záznamové 
jednotky, tiskárny, skener a podobně. Zařízení, které se k USB 
připojují, pracují Plug & Play. 
 
FireWire - stávající standard IEEE 1394 podporuje přenosovou rychlost 
400Mbps pro vedení s maximální délkou 4.5 metrů. Po překročení této 
vzdálenosti, klesne přenosová rychlost na 100Mbps. Varianta IEEE 
1394.b zvyšuje datovou propustnost až na 800Mbps. 
 
PCMCIA - k výhodám patří PC Card patří malé rozměry, softwarová 
konfigurace, malé energetické nároky. Naopak nevýhodou jsou vyšší 
ceny než u běžných zařízení, proto zatím nacházejí uplatnění hlavně v 
oblasti přenosných systémů. 
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18. PEVNÉ DISKY 
 

V této kapitole se dozvíte: 

•  základní informace o moderních poč ítačových 
rozhraních a jejich využití pro př ipojení pevných disků 

 
Budete: 

•  znát charakteristiky rozhraní pevných disků 

•  vědět, jaké jsou rozhraní pro př ipojení pevných disků 

•  znát základní parametry pevných disků 

•  vědět, jaké jsou typy diskových polí - RAID 

 

 
Klíčová slova této kapitoly: 
Rozhraní, SATA, ATA, SCSI, RAID, fyzická struktura, 
stpy, cluster, cylinder, hlavy  

 
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 

2 hodiny  

 
IDE 

IDE (Integrated Drive Electronics) - rozhraní pro pevné disky 
vytvořené firmou Western Digital (1988), které navázalo na předchozí 
ESDI a stalo se na velmi dlouhou dobu nejrozšířenějším standardem 
(příkazy v protokol ATA). Umožňuje připojit maximálně dvě zařízení 
(pevné disky). Kapacita pevného disku je omezena na 504 MB (63 
sektorů/stopu, 16 hlav, 1024 cylindrů -> 504 MB). Definiční systém v 
BIOSu, rychlost přenášených informací 3,3 - 8,3 MB/s, sběrnice ISA. 
Varianta FAST ATA - vylepšení firmy Seagate. 

 
EIDE (Enhanced Integrated Drive Electronics) - Western Digital 

(protokol ATA-2), firma Seagate označuje své podobné rozhraní FAST 
ATA-2. Rozhraní EIDE dovoluje připojit čtyři zařízení (pevné disky, CD 
ROM) o maximální kapacitě 8,4 GB. První dvě zařízení (disky) jsou 
připojena na primární vysokorychlostní port, druhé dvě zařízení (CD 
ROM, pásková jednotka ...) na sekundární pomalejší port. Rychlost 
rozhraní je až 16,6 MB/s (v režimu  PIO 4). Pracuje se sběrnicí VL bus i 
PCI. Výhodou tohoto rozhraní je nízká cena a snadná konfigurace. 
Nevýhody se projeví v systémech, které mají pracovat s více 
zařízeními ( např. dva disky na serveru). 
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Příklad nastavení diskových 
jednotek  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultra ATA/33, ATA/66, ATA/100 – novější standardy 

umožňovaly větší propustnost a to 33 MB/s, 66 MB/s, případně 
100MB/s. 

Komunikace podle specifikace UltraATA/66 a výšší klade zvýšené 
nároky na kabeláž. Proto se používají stíněné 80ti žilové datové kabely 
místo běžných 40ti žilových. Při přenosu dat by se měl místo dříve 
využívaného PIO módu režim DMA a Ultra DMA (Direct Memory 
Access). 

DMA 0 - 4,2 MB/s 
DMA 1 - 13,3 MB/s 
DMA 2 - 16,6 MB/s 
Ultra DMA 0 - 16,6 MB/s 
Ultra DMA 1 - 25,0 MB/s 
Ultra DMA 2 - 33,3 MB/s 



  105   
  

 105

Ultra DMA 3 - 44,4 MB/s 
Ultra DMA 4 - 66,6 MB/s 
Ultra DMA 5 - 100 MB/s 
Problémem paralelního ATA rozhraní je nemožnost přistupování 

k oběma diskům zároveň, pokud jsou připojené jako Master / Slave. To 
znamená, že vždy je nutné nejdříve ukončit komunikaci s jedním 
diskem, pak změnit časování (změnit režim přenosu) a teprve pak je 
možné připojit se k druhému disku. To trvá dlouho a není to vůbec 
efektivní. 

 
SCSI 

SCSI (Small Computer System Interface) -  poprvé tento 
standard ustaven v roce 1986 a od té doby byl několikrát 
modernizován. Existují tři standardy tohoto univerzálního rozhraní.  

SCSI 1 - definované jako 8 bitové rozhraní ISA, s přenosovou 
rychlostí 5 MB/s. 

SCSI 2 (varianta Fast SCSI) - nová sada příkazů, přenosová 
rychlost 10 MB/s, sběrnice VLBus a PCI, šířka přenášených dat může 
být 8, 16 či 32 bitů (Wide, Wide-16, Wide-32). Z toho vyplývá, že 
přenosová rychlost může být 10, 20 nebo 40 MB/s. 

SCSI 3  - 20 MB/s, sběrnice VLBus a PCI, je zaveden tzv. 
vrstvový model rozhraní, který zjednodušuje tvorbu softwaru. Součástí 
SCSI 3 je definice sériového i paralelního rozhraní. Přenosová rychlost 
podle šířky rozhraní stoupne na 20 (8 b), 40 (16 b) a 80 MB/s (pro 32 
bitů) - pro tyto řadiče se používá označení Ultra. Přenos po 32 bitech 
současně vyžaduje speciální konektor, který se však zatím příliš 
nerozšířil. Označení šířky:  normal – 8 bitů, Wide - 16 nebo 32 bitů. Při 
8 bitovém přenosu se používá konektor s 50 vodiči, při 16 bitovém 
přenosu je potřeba konektor s 68 vodiči. 

K rozhraní je možno připojit až 8 (respektive 7, jedno zařízení 
musí být řadič rozhraní) zařízení při přenosu 8 bitů nebo 16 zařízení při 
16 bitové šířce přenosu. Mezi výhody rozhraní patří vysoká přenosová 
rychlost, možnost zapojit více zařízení bez omezení rychlosti. K 
nevýhodám patří vyšší cena (i periferií), množství typů, 
komplikovanější konfigurace. 

 
Pevné disky připojujeme nejčastěji pomocí rozhraní IDE nebo 

nověji spíše SATA, případně SATA2.  
 

Serial ATA 
Současný způsob připojení pevných disků se jednoznačně kloní 

k připojení pomocí technologie SATA. Původní ATA je řešena 
paralelním přenosem dat. Naproti tomu SATA (Seriál ATA) využívá 
přenosu sériového. Jaké výhody SATA přináší? 

• Vyšší přenosová rychlost. U první generace 150 MB/s a 
teoreticky by mohlo dosáhnout rychlosti až 3 Gb/s. 

• Pracuje s technologií NCQ (Native Command Queing), která 
zvyšuje efektivnost práce s daty na disku, a to hlavně v případě, 
že je v daném okamžiku více požadavků na čtení a zápis dat. 
Urychlení je prováděno optimalizaci fronty příkazů, které se na 
disku mají provést. 
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• Od standardu SATA2 podpora technologie Hot-swap, která 
umožní připojit disk za běhu počítače bez nebezpečí poškození 
počítače nebo pevného disku. Bezpečnosti je dosaženo 
prodloužením zemnicích kontaktů u napájecího konektoru. 

• Ke každému zařízení – disku vede jen jeden kabel a proto 
odpadají problémy s konfigurací. Není potřeba nastavovat 
Master – Slave. Zařízení jsou vždy Master. Odpadají prodlevy při 
přepínaní mezi zařízeními. 

• Menší konektor a tenčí datový kabel nezabírá tolik místa 
v počítači a nebrání proudění vzduchu. Paralelní ATA používá 
široký 40 nebo 80 žilový kabel, se kterým se navíc špatně 
manipuluje. Kabel pro SATA může být dlouhý až 1 m. 

• Technologie SATA je plně zpětně kompatibilní s Paralell ATA. 
• Nižší napájení (500 mV) a menší spotřeba, která je důležitá 

například u notebooků. 
• Možnost místo 4 konektorů klasického ATA požít až 6 konektorů 

pro připojení disků a dalších zařízení. 
 
 
Disky a řadiče mohou obsahovat převodník (bridže) SATA-PATA. 
 

 
 
 

 
Zdroj:    http://www.sata-io.org/esata.asp 

 
Pevné disky 

Magnetické médium, které je dokonale uzavřeno v pouzdře, 
které jej chrání před nečistotami a poškozením. V pouzdře se kromě 
samotného disku, kterých je většinou více, nachází příslušný počet 
magnetických hlav umístěných na pohyblivých ramenech, motorek a 
řídící elektronika. Samotný nosič (pevná kovová deska s několika 
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mikrometrů silnou magnetickou vrstvou, deska je nejčastěji hliníková 
legovaná slitina, dnes ale se vyrábějí i skleněné desky) se pohybuje v 
rychlostech 3600, 4400, 5400, 7200 a 10000 otáček za minutu. 
Záznam i čtení informací probíhá elektromagneticky (na základě 
elektromagnetického jevu). Dnešní hlavy jsou nejčastěji 
magnetorezistivní (MR). Pro zápis se používá klasická cívka a před ní je 
MR cívka pro čtení, která je založena na efektu změny odporu podle 
orientace magnetického pole. Hlavy se pohybují velmi blízko povrchu 
(5 mikrometrů), ale díky rychle rotaci se jej nedotknou. Při doteku 
hlavy s magnetickým povrchem by došlo k poškození záznamové 
vrstvy. Dřívější disky s krokovým motorkem vyžadovala speciální 
program „autopark“ k přesunutí hlav na nejvnitřnější stopu při 
vypínání počítače. V dnešní době, kdy se mnohdy místo krokového 
mechanizmu pro nastavování ramen používá cívky s jádrem, se disky 
parkují automaticky. 

 
Fyzická struktura pevného disku se skládá z cylindrů (stopy nad 

sebou), povrchů (hlav) a sektorů. Informace jsou na disku uloženy do 
soustředných kružnic, kterým se říká stopy. Číslují se z vnější strany 
(stopa 0) směrem dovnitř. Každá stopa se pak dělí na úseky zvané 
sektory (nejčastěji velikost 512 B). Sektory jsou číslovány od jedničky.  

 
V případě velmi rychlých přenosů, jsou sektory číslovány 

postupně jeden za druhým. V případě pomalejšího přenosu se zavádí 
prokládací faktor (interleave factor). Aby se na přečtení následujícího 
sektoru nemuselo u pomalejších přenosů čekat celou otáčku, jsou 
prokládací faktory např. 1:3. To znamená, že při 17 sektorech na stopu 
se postupně číslují sektory 1, 7, 13, 2, 8, 14, 3 ... Pro stopy se 
stejným číslem se zavádí pojem válec (cylindr). Při zápisu se nejprve 
zapisují data na stopy se stejným číslem (do jednoho cylindru) a 
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teprve, když to již není možné se cylindr změní. Pro určení umístění 
informace je nutné ještě vědět číslo povrchu. Ty se opět číslují od nuly 
a jejich číslování je shodné s číslováním hlav. Jednoznačnou polohu 
informace tedy určuje číslo válce, hlavy a sektoru (CHS). Data se  
kódují například metodami MF, MFM a RLL. 

 
Kontrolní úkol 

Jaké parametry má pevný disk ve vašem počítači? 
 
Parametry pevných disků 
Neformátovaná kapacita - je teoretická kapacita disku daná 

hustotou záznamu na použitém médiu 
Skutečná kapacit - je menší než neformátovaná. Část kapacity 

odebírá struktura disku ( FAT, zaváděcí sektory, hlavní adresář…) 
Katalogová kapacita - je o něco menší než skutečná, neboť 

počítá s určitým statistickým počtem vadných sektorů 
Vyhledávací doba (seek time) - je čas, který potřebují diskové 

hlavy k tomu, aby se přesunuly na daný cylindr (stopu). Většinou se 
uvádí střední vyhledávací doba. 

Přístupová doba (access time) - skládá se z vyhledávací doby 
potřebné na nastavení sektoru pod hlavu (latency time) a z doby 
spotřebované řadičem na řízení této činnosti. Rychlost disku je určena: 
posunutím hlav do požadovaného místa (seek time), jejich ustálením 
(settle time) a pootočení desek do polohy, kde je hlava nad 
požadovanou oblastí (latency time). 

Střední přístupová doba - průměrný čas k dosažení určitého 
místa na disku (kolem 10ms). 

Počet bitů na palec (bpi) - jednotka určující kolik se vejde 
informací do stopy. 

Hustota stop - průměrná hodnota je asi 2000 tpi (Tracks per 
Inch -stop na palec). 

Běžná velikost dnešních disků je 5,25“, 3,5“, 2,5“ ale i 1,8“, 
1,5“. 

Kapacita udává celkový počet bytů, které můžeme využít pro 
uložení dat. Je potřeba si uvědomit, že nemůžeme pro své soubory 
využít úplně celý disk, ale část disku je věnována k uložení dat 
související s logickou strukturou disku. Vzhledem k současným rychle 
rostoucím kapacitám je to však zanedbatelná hodnota. Současné disky 
mají kapacitu desítky až stovky GB. 

Rozhraní v současné době je dobré se orientovat na rozhraní 
SATA, případně SATA2. 

Cache - jedná se o vyrovnávací paměť, ve které se shromažďují 
data jenž bude pevný disk následně zpracovávat. Velikosti této paměti 
se pohybují v rozmezí 2 až 8 MB, u některých výkonnějších disků až 
16 MB. 

Počet otáček ovlivňuje přístupové doby disku a tím i jeho 
výkon. V současnosti jsou nejobvyklejší hodnoty 5400 ot/min, 
7200 ot/min případně 1000 ot/min. 

Přístupová doba je průměrná doba, za kterou disk najde 
požadovanou informaci. Hodnoty jsou udávány v milisekundách. 
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Přenosová rychlost (Sequential Linear Speed) vyjadřuje 
datový tok - tedy objem dat, který je disk schopen za jednotku času 
zapsat nebo přečíst. Jednotkou přenosové rychlosti jsou MB/s nebo 
kB/s. Přenosová rychlost není konstantní, ale mění se v závislosti na 
poloměru, kde jsou data zapisována. 

 
PIO (Programmed Input/Output) zajišťuje přenos dat mezi 

pevným diskem a operační pamětí, který je řízen mikroprocesorem 
počítače. Nevýhodou tohoto řešení je zatížení procesoru při složitějších 
operacích s daty. 

DMA (Direct Memory Access) jedná se o přímý přístup do paměti 
pro řadiče EIDE. Jeho vylepšenou verzí je Ultra DMA (Ultra ATA). 
Procesor pouze posílá požadavek na přenos dat a ostatní činnost zajistí 
diskový řadič sám.  

 
 
Logická struktura pevného disku 
Klíčovým místem disku je první sektor na stopě nula. Je v něm 

uložena informace o rozdělení disku na logické disky (partition table). 
Obsahuje rovněž program pro inicializaci systému, a který umožní 
přesun na zaváděcí sektor bootovací partition a odstartuje v něm 
uložený zaváděcí program. Proto se mu říká master boot record 
(MBR). Za zaváděcím sektorem je oblast vyhrazená pro vlastní 
bootovací či zaváděcí program, který aktivuje operační systém. Délka 
této oblasti je dána parametry v zaváděcím sektoru. Dále následuje 
FAT (Fille Allocation Table) - tabulka rozdílení disku (většinou dvě), 
které obsahují nejčastěji 16-ti bitové položky. (Jiné operační systému 
mají jiné tabulky rozdílení disku než DOS. Např. OS/2 používá 
souborový systém HPFS, Windovs NT - NTFS). Po tabulkách je oblast 
pro ukládání položek kořenového adresáře. Každá položka má 32 B. 
Zbývající oblast je pro ukládání položek podadresářů a jejich položek. 

Soubory se na disk ukládají do skupin sektorů, kterým se říká 
cluster (alokační jednotka). Umístění souboru do clusterů je 
zaznamenáno v položkách FAT tabulky.  První položka v tabulce 
obsahuje identifikátor druhu disku, který odpovídá příslušnému údaji v 
zaváděcím sektoru. Druhá položka obsahuje pouze bity nastavené na 
hodnotu 1. Od třetí položky začínají informace o souborech a 
příslušných clusterech. Opakovaným zápisem a mazáním souborů 
dojde k fragmentaci disku - clustery jednotlivých souborů jsou 
rozházeny různě na disku. Velikost clusterů závisí na použité tabulce 
rozdělení souborů (FAT) a velikosti disku. Například u FAT s 16 
bitovými položkami je možné popsat maximálně 65 536 alokačních 
míst na disku (216 = 65 536). Bude-li mít disk velikost 1 GB 
(1 073 741 824 B), pak z podílu 1 073 741 824 B / 65 536 získáme 
hodnotu 16 384 B, tedy 16 KB, což je velikost jednoho clusteru. Neboli 
jeden cluster je tvořen třiceti dvěma sektory o velikosti 512 B. Tedy 
nejmenší prostor, na který se uloží data na disk je 16 KB, i kdyby 
velikost souboru byla pouhých 50 B. Z uvedeného výpočtu vyplývá, že 
FAT s 16 bitovými položkami není vhodná pro práci s velkými disky a 
je potřeba vytvořit menší logické disky. Pro disky s velkou kapacitou 
jsou vhodnější alokační tabulky obsahující 32 bitové položky (232 = 
4,3*109), například FAT32. 
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Disková pole – RAID 
RAID je technologie, která umožňuje ukládat data na několik 

pevných disků najednou a zvýšit tak bezpečnost nebo rychlost ukládání 
dat.   
 

RAID 0 – slouží pro zvýšení výkonu systému pevných disků. 
Označuje se jako Stripping a používá minimálně dva pevné disky pro 
znásobeni rychlosti čtení a zápisu dat. Data jsou rozdělena a ukládána 
současně na oba disky. Vždy jedna polovina souboru na jeden disk, 
druhá na druhý disk, což vede ke zkrácení doby pro zápis a čtení. RAID 
0 nezvyšuje spolehlivost uložených dat. Pro RAID 0 je vhodné používat 
identické disky, a  to z hlediska kapacity i výkonu. Použijeme-li  jeden 
disk o kapacitě 60 GB a druhý 80 GB disk bude celková kapacita 
120 GB. Celková kapacita je kapacita nejmenšího disku násobena 
počtem disků.   

 
RAID 1 – diskové pole je určeno pro zvýšení spolehlivosti 

uložených dat. Označuje se jako Mirroring. Data jsou ukládána 
současně na dva nebo více pevných disků. Všechny disky obsahují 
identická data a pokud se jeden z disků poškodí, může jej nahradit 
jiný. Celková kapacita je dána velikostí nejmenšího disku. 

RAID 0/1  jedná se o kombinaci RAID 0 pole, které je pak 
zrcadleno RAID 1 polem. Systém zvyšuje výkon i spolehlivost. Je však 
potřeba použít nejméně čtyři disky, nejlépe opět se stejnými 
parametry.  

RAID 2 rozšiřuje RAID 0 dodatečnou ochranu dat pomocí ECC 
korekce (Error Checking and Correction). Je však potřebná podpora ze 
strany pevných disků. Méně rozšířený standard.  

RAID 3 pole je založeno na stippingu, ale s dokonalejším 
systémem ochrany dat. Na určený disk ukládá informace a na ostatní 
disky jsou data ukládána po malých částech. Z každého disku v poli je 
vždy pro každý bit na stejné pozici (v bajtu) vypočítána parita (funkcí 
XOR) a uložena na disk s paritními údaji. Při výpadku jednoho disku je 
pak možné zs dat uložených na zbývajících discích a paritních 
informací dopočítat ztracená data. Výkon RAID 3 je při zápisu nižší z 
důvodu nutností přečíst paritní data z vyhrazeného disku a znovu je na 
něj uložit. Zápis je tak o něco pomalejší a paritní disk je limitujícím 
členem RAID 3. Při čtení je výkon RAID 3 vyšší než při použití jediného 
disku, protože data jsou čtena paralelně z několika disků najednou.  

RAID 4 se podobá systému RAID 3. Používá dva nebo více disků 
pro uložení informací a jeden vyhrazený disk pro uložení paritních 
informací. Používá však dostatečnou velikost části dat pro uložení 
celého záznamu. Na rozdíl od RAID 3 nepracuje na úrovni bytů, ale na 
úrovni bloků. To je výhodné pro čtení velkého množství malých bloků 
dat. Při zápisu dat má obdobné problémy jako RAID 3.  

RAID 5 překonává některé nedostatky RAID 3 a 4. Opět 
ukládána paritní informace, nikoli však na jeden vyhrazený disk. Paritní 
informace jsou rozloženy na všech discích v poli. Zápis je proto 
rychlejší než na RAID 3 nebo 4. Ve srovnání s RAID 0 je tedy zápis v 
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RAID 5 o něco pomalejší. Výkon při čtení je možné optimalizovat 
nastavením velikosti bloku ukládaných dat pro aplikaci, která je 
nejčastěji používána. Chyba disku a jeho výměna za nový opět způsobí 
zpomalení systému v důsledku dopočítávání ztracených dat.  

RAID 6 podobně jako RAID 5 využívá rozprostření paritních 
informací na všech discích v poli, vytváří však dvě nezávisle vypočtené 
paritní informace. RAID 6 je díky tomu nejspolehlivější a i při výpadku 
dvou disků lze data znovu zrekonstruovat. Rychlost čtení je 
srovnatelná s RAID 5, avšak zápis je o něco pomalejší, protože je 
nutné vypočítat a uložit dvě sady paritních informací. Cena diskového 
pole je vyšší a využívá hlavně tam, kde je kladen maximální důraz na 
spolehlivost dat.  

Je možné vytvářet i tzv. hybridní disková pole, které vznikají 
kombinací předcházejících typů. Například RAID 10 je v podstatě 
zrcadlení disků v každé větvi RAID 0 pole. Výhodou je vysoký výkon, 
naopak nevýhodou je poněkud vyšší cena, protože pro uložení dat 
potřebujete dvojnásobnou kapacitu disků. RAID 30 a RAID 50 fungují 
podobně jako RAID 10 s tím rozdílem, že jednotlivé větve RAID 0 pole 
se nezrcadlí, ale vytváří RAID 3 nebo RAID 5 pole. Data jsou nejprve 
rozdělena a jednotlivé části jsou uloženy v paritním RAID 3/5 poli. 
Velikostí proužku – části dat se dá RAID 30/50 pole optimalizovat pro 
sekvenční (např. video) nebo transakční (např. databáze) aplikace.   

Pole RAID 0 je vhodné pro ukládání méně důležitých dat za 
účelem zvýšení výkonu diskového subsystému. RAID 1 je vhodné pro 
menší databáze s kritickými daty, nevýhodou je vysoká cena. RAID 2 
vyžaduje speciální disky s podporou konkrétního typu ECC a prakticky 
se nepoužívá. RAID 3 je vhodné pro pracovní stanice, práci s velkými 
objemy sekvenčních dat, jako je např. video. RAID 4 je vhodné pro 
databázové systémy a systémy pracující s malými úseky dat. Podobně 
RAID 5 je vhodné pro databáze a transakční čtení/zápis. RAID 6 je 
vhodné pro malé a střední databáze s důrazem na vysokou 
spolehlivost a dostupnost dat, v praxi se ovšem moc nepoužívá. RAID 
10 je vhodné pro náročné datové přenosy velkých objemů dat s 
vysokou spolehlivostí. RAID 30 a 50 jsou vhodná pro středně velké 
databáze a datově náročné systémy. 
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Typ Spolehlivost 
 Výkon 

při čtení  
 Výkon 

při zápisu 
 Výkon při 
obnově dat 

 
Minimální 
kapacita 

disků 

RAID 0 Žádná  
velmi 
dobrý  

velmi 
dobrý  

n/a  N 

RAID 1  Vysoká  
velmi 
dobrý  

dobrý  dobrý  2xN 

RAID 2   Dobrá  
velmi 
dobrý  

dobrý  dobrý  N+1  

RAID 3              N+1 
RAID 4              N+1 

RAID 5  
dobrá sekv. 

dobrý  

trans. 
velmi 
dobrý  

přijatelný  

pokud není 
použita 

write-back 
cacheslabý  

N+1 

RAID 6  vysoká velmi dobrý  slabý  slabý  N+2 

RAID 10  vysoká  
velmi 
dobrý  

přijatelný  dobrý  2xN 

RAID 
30/50  

vysoká velmi dobrý  přijatelný  přijatelný  N+2 

 
Úkol k zamyšlení 
V čem vidíte hlavní výhodu RAID? Navrhněte praktické uplatnění 

jednoho z typů RAID. 
 
 

 
Shrnutí kapitoly. 
Rozhraní SATA přináší nejen vyšší rychlost v přenosu dat, ale i další 
zlepšení proti paralelní ATA technologiím. Mezi ně patří například nižší 
spotřeba, vhodnější datový kabel, technologie NCQ a hot-swap apod. 
 
RAID jsou disková pole, které slouží ke zvýšení výkonu a zabezpečení 
dat.  
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19. DALŠÍ PAMĚŤOVÁ MEDIA 
 

Cíl lekce 
Cílem této lekce je seznámit se s nejobvyklejšími paměťovými medii 
používaných u stolních i mobilních počítačů. Velká pozornost je 
věnována pevnému disku, který je nejobvyklejším paměťovým mediem 
u osobních počítačů. Lekce objasňuje fyzickou i logickou strukturu 
pevného disku. Seznámíte se rovněž s páskovými pamětmi, CD, 
paměťovými kartami, ZIP a dalšími medii. 

 
Po absolvování lekce budete: 

• vědět základní charakteristiky obvyklých paměťových medií 
• vědět na jakém principu pracuje pevný disk a jakou má 

strukturu 
• vědět jak jsou data ukládaná na CD 
• vědět jakým způsobem pracují a využívají se pamě´tové 

karty 
 
 
Klíčová slova této kapitoly: 
Cylindr, fyzická struktura, hlava, logická struktura, MBR, 
partition table, PCMCIA, PC Card, root, stopy, ZIP 
 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 
2 hodiny  

 
Vstupní test 
 

1. Jak velkou cache paměť L2 obsahují současné procesory platformy 
X86? 

stovky KB 
desítky KB 
stovky MB 
desítky GB 

2. Která z následujících pamětí je energeticky závislou pamětí? 
SDRAM 
EPROM 
Flash 
ROM 

3. Která z následujících pamětí je nejrychlejší? 
CD ROM 
pevný disk 
Cache L1 
Čachr L2 
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Zařízení se sekvenčním přístupem 
Nejčastěji se používají různé typy magnetických pásek, které se 

využívají pro zálohování a archivaci většího množství dat. Existují dva 
základní způsoby záznamu dat: podélný (longitudinal) a šikmý (helical 
scan).  

Podélný záznam dat využívají technologie QIC, TRAVAN, DLT. 
Stopy dat jsou ukládány rovnoběžně s okrajem pásku. Páska se 
pohybuje podél statické hlavy, která zapisuje souběžně několik stop. 
Základní systémem pro zálohování dat je založen na standardu QIC 
(Qarter-Inch Cartridge) - 0,25 palců. QIC streamery používají kapacity 
pásek od 120 MB (bez komprese) do 5 GB. Formátem na založeným na 
technologii QIC je TRAVAN - většinou se jedná o pásky šířky 0,315 
palců. Novější jednotky standardu TRAVAN jsou schopny uložit s 
kompresí až 20 GB při rychlosti 120 MB/min.  

Šikmý záznam  - stopa, která je vytvářená na pásce svírá s 
okrajem pásky určitý úhel (6 nebo 9 stupňů). Páska se pohybuje kolem 
rotujícího bubnu, na kterém jsou uloženy proti sobě dvojice hlav. 
Šikmý záznam používají standardy DAT a novější DDS. Dnes se velmi 
často používají čtyřmilimetrové pásky DAT (Digital Audio Tape) 
připojené přes rozhraní SCSI, které umožňují zálohovat 0,5 až 4 GB 
dat bez komprese. Mechaniky DAT dosahují přenosové rychlosti 22-84 
MB/min. Jejich nevýhodou je poměrně složitá konstrukce s mnoha 
rotačními částmi a nutností častého čištění mechanik. Princip DAT je 
shodný se systémy používanými u videorekordérů. Data z pásku 
snímají šikmo rotující hlavy, čímž se dosahuje vyšších rychlosti 
systému. DDS – je standard, který se používá pro zálohování serverů, 
jako rozhraní se používá SCSI-2. Kapacita pásek se bez komprese 
pohybuje kolem 2 až 12 GB při 
přenosové rychlosti až 2 MB/s. Pro 
větší objemy dat se používá zásobník 
nazývaný autoloader, který může 
pracovat až se šesti kazetami, čímž se 
celková kapacita zvěší na desítky GB 
(stovky GB s kompresí). Standard 
DDS3 umožňuje pracovat s technologií 
PRML (Partial Response Maximum 
Likehood), která dovoluje zapisovat s dvojnásobnou hustotou. Další 
zlepšení nabízejí mechaniky DLT (Digital Linear Tape), které mají 
automatickou kontrolu provozních hodin. Používají se v kapacitně 
náročných podmínkách. Nejnovější standard DLT V je schopen 
přenášet data s kompresí rychlostí až 10 MB/s. Standard AIT se 
podobá DDS, ale na rozdíl od 4 mm pásky DDS má pásek šířky 8 mm. 

Obecně se dá říci, že výhodou magnetických pásek je relativně 
nízká cena pro vysokokapacitní média a jednoduchá manipulace. 
Kapacity moderních magnetických pásků se pohybují v desítkách GB 
(bez komprese) a brzy se očekávají standardy pracující se stovkami 
GB. Rovněž přístupové doby se postupně zvyšují na jednotky až 
desítky MB za sekundu.  

Magnetické pásky najdou uplatnění všude tam, kde je potřeba 
zálohovat či archivovat obrovské objemy dat, například u serverů. 
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Magnetická média s přímým přístupem  
Pružný disk -  disketa 
Samotná disketa je vyrobena z plastové folie, na kterou je 

nanesena tenká magnetická vrstva. Dnešní rozměr kotoučku je 3,5“ 
(dříve 5,25“ a 8“). Podobně jako pevný disk je disketa rozdělena na 
stopy a sektory (cluster je většinou roven jednomu sektoru). Hlava 
zařízení se pohybuje přímo po povrchu média. 

(označení -rozměr-počet stran-stop-sektorů na stopu-kapacita) 
DS DD - 5,25“ - 2 - 40 - 9 - 360 KB 
DS QD - 5,25“ - 2 - 80 - 9 - 720 KB 
DS HD - 5,25“ - 2 - 80 - 15 - 1,2  MB 
MF DD - 3,5“ - 2 - 80 - 9 - 720 KB 
MF HD - 3,5“ - 2 - 80 - 18 - 1,44 MB 
 
kapacita = (stran) * (počet stop) * (sektorů na stopu) * 

(velikost sektoru) 
Existují i diskety o vyšších kapacitách (např. 2,88 MB, 21 MB), 

které však většinou potřebují speciální mechaniky. V dnešní době patří 
diskety mezi méně spolehlivé zařízení i jejich cena za 1 MB patří k 
nejvyšším.  

 
ZIP 
Jedná se výrobek firmy Iomega. Médium (pružný magnetický 

disk) má velikost 3.5“ a má kapacitu 100 MB 
nebo 250 MB. Mechanika Zipdrive se vyrábí ve 
formě externí (paralelní port, USB nebo SCSI) a 
interní (ATAPI nebo SCSI).  

Rychlost přenosu dat je ideálně 20 
MB/min pro paralelní verzi a 50 MB/min pro 
SCSI verzi. Přístupová doba je 39 ms. Diskety 
lze chránit proti zápisu například heslem, lze ji 
chránit rovněž před nežádoucím čtením. Vnější 
mechaniku lze připojit k počítači i bez nutnosti 
restartu systému. 

 
JAZ 
Magnetické médium má kapacitu 1 GB nebo 2 GB. Firmou 

uváděné parametry jsou: přístupová doba je 15,7 ms, průměrná 
přenosová rychlost 5,4 MB/s, rychlost otáčení disku je 5400 ot/min, 
což jsou parametry téměř srovnatelné s běžnými pevnými disky. Jaz 
má 256 KB vyrovnávací paměti a připojuje se přes rozhraní SCSI-2. 
Vyrábí se v interní i externí verzi. Nevýhodou je vyšší cena mechaniky i 
samotných disků. 

 
Click! 
Paměťové médium firmy Iomega o rozměrech 55 x 50 x 2 mm a 

kapacitě 40 MB je určeno hlavně pro mobilní výpočetní techniku, ale 
rovněž například pro digitální fotoaparáty. Jednotka Click! Mobil Drive 
se vyrábí v interním i externím provedení. 
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Optická paměťová média 
 
CD ROM 
Data jsou podobně jako u audio CD (Compact Disc) zapsána ve 

spirále, která začíná u středu disku a rozvíjí se k jeho okrajům. Na 
spirále jsou vytvořeny prohlubně (pity). Podle toho zda se laserový 
paprsek odrazí či rozptýlí, se čte 0 či 1. Kapacita CD disků je 650 MB 
(75 minut hudby). Průměr disku je 12 cm (mini CD 8 cm).  

Standardy CD disků jsou zpracovány v tzv. barevných knihách: - 
- červená kniha - audio CD (Philips, Sony - CD-DA) 
- žlutá kniha - CD-ROM  
- zelená kniha - CD-I (Compact Disc Interactive) pro multimédia 
- bílá kniha - Video-CD  
- oranžová kniha - CD-MO(Compact Disc-Magneto-Optical), CD-WO 
(Compact Disc- Write-Once - jeden zápis), Photo-CD.  

U audio CD se rychlost přenosu dat pohybuje kolem 150 KB/s, 
což je plně dostačující. V případě CD-ROM se rychlost násobí. Dalšími 
důležitými parametry jsou: zatížení procesoru - běžné hodnoty 
dosahují asi 1-20%, přístupová doba - stovky ms, schopnost korekce 
chyb, cache na mechanice - 32-256 KB a schopnost pracovat s 
různými standardy (Video-CD, CD-I, Photo-CD, ...). Na rozdíl od 
pevných disků, kde se médium otáčí konstantní rychlostí, se otáčení 
kompaktního disku zpomalí, když se čtou data z okraje disku, a zrychlí 
při čtení ze středu disku. Laser CD je velmi tenký ( 0,6 mikronu) a 
jednotlivé dráhy jsou od sebe 1,6 mikronů.  

Data jsou na CD ROM uložena ve dvou rozdílných módech. Mode 
1 pracuje s korekcí chyb a velikost jednoho sektoru je 2048 B. Mode 2 
používá sektory o velikosti 2336 B, tedy je omezena korekce 
případných chyb. 

 
DVD 
Digital Video Disc, případně Digital Versatile Disc. Medium má 

stejný průměr jako klasický CD, má ovšem mnohem větší hustotu. 
Délka pitů je oproti 0,83 mikrometrům CD pouhých 0,4 mikronů. 
Rozteč stop je snížená z 1,6 mikronů na 0,74 mikronů. DVD mechanika 
je zpětně kompatibilní s klasickým CD standardem.  

Existuji čtyři základní standardy:  
DVD-5, což je jednovrstvý disk s jednostranným záznamem o kapacitě 
4,7 GB.  
DVD-9 je dvouvrstvý disk s jednostranným záznamem s kapacitou 
8,5 GB.  
DVD-10 je jednovrstvý disk s oboustranným záznamem s kapacitou 
9,4 GB.  
DVD-18 je dvouvrstvý disk s oboustranným záznamem s kapacitou 
17 GB.  

Použití hlavně pro video průmysl. Na médium je možno uložit víc 
než 2 hodiny kvalitního videa, ke kterému je možné připojit až 8 
zvukových stop a 32 různých titulkových sad a další možnosti. 
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CDR a CDRW 
CD-R (CD Recordable) - jednou zapisovatelné CD. Disk je pokryt 

organickou vrstvou, která je pokryta zlatem. Pomocí speciálních 
vypalovacích mechanik se na CD-R vypálí požadovaná data. Laserový 
paprsek odstraní zlatou odrazivou a také organickou vrstvu. V daném 
místě se malý hrbolek, který neodráží světelný paprsek. Tato 
technologie slouží všude tam, kde je potřeba vytvořit menší počet CD-
ROM a lisování by se nevyplatilo.  

CD-R se může nahrávat buď najednou nebo postupně (režim 
multisession). Při každém vypálení nových dat je k nim potřeba připojit 
zaváděcí a ukončovací blok (lead-in a lead-out), což může 
představovat až 21 MB.  

Media CD-R jsou tří základních typů, lišících se použitou 
odrazivou vrstvou a typem barviva. U zlatě zbarveného média se 
využívá zlaté reflexní fólie a barvivo PthaloCyanine, které je průhledné 
a paprsek prochází až k odrazivé vrstvě. Tato média mají nejlepší 
odrazivost a nejdelší životnost (až 100 let). Nejlevnějším typem jsou 
zeleně zbarvená média, která jsou tvořená zlatou reflexní vrstvou a 
barvivem Cyanine. Životnost média se udává 10 až 20 let. Posledním 
typem jsou modrá média tvořená stříbrnou odrazivou vrstvou a 
barvivem Metallized Azo. Parametry se přibližují zlatým médiím. 

 
CD-RW (Compact Disc – ReWriteable) – jedná se o mnohokrát 

přepisovatelné CD. U CD-RW neexistuje klasický způsob mazání dat, 
ale nová data jsou přímo přepisovaná přes původní. Mnoho mechanik 
umí pracovat jak s CD-R, tak rovněž s CD-RW. 

 
Přepisovatelné optické disky 
Používají se dvě základní technologie: 
a) Zápis s využitím fázového posunu - technologie je vysoce 

závislá na teplotě a vyžaduje velmi přesné nastavení zápisových a 
čtecích charakteristik zařízení. Na médiu je speciální vrstva, která se 
může nacházet ve dvou stabilních stavech: amorfním a 
strukturovaném. Pomocí tepelné energie laserového paprsku lze měnit 
tyto stavy. Každému stavu pak odpovídá určitá odrazivost. Odrazivost 
strukturovaného stavu je vyšší než u stavu amorfního.  

b) Magnetooptický záznam - určený bod se na citlivé vrstvě 
disku se zahřeje laserovým paprskem (nad tzv. Curieovu teplotu, asi 
150oC). Současně se aplikuje vnější magnetické pole, které způsobí 
změnu magnetického pole v daném místě média. Po vypnutí laseru se 
bod rychlé ochladí a nový směr magnetického pole zůstane zachován a 
nelze jednoduše změnit působením vnějšího magnetického pole při 
běžných teplotách. Zápis dat se děje ve dvou průchodech. V prvním se 
zapíší logické nuly a v druhém logické jedničky. Čtení dat se provádí 
jen v jednom otočení disku a to pomocí laserového paprsku o nízké 
energii, kdy je rozpoznáváno pootočení laserového paprsku (Kerrův 
efekt). Otočení je menší než jeden stupeň. Podle polarity se otočí buď 
po směru (logická jedna), nebo proti směru hodinových ručiček 
(logická nula). Pootočení je závislé na směru magnetického pole v 
daném bodě média. Magnetooptické disky se většinou vyrábějí ve 
formátu 5,25“ a 3,5“. Kapacita disků je řádově stovky MB až jednotky 
GB. Životnost disků je asi 10 let a přístupové doby jsou přibližně jako 
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u pevných disků. Magnetickooptické disky umí emulovat pevné disky a 
jsou kompatibilní s většinou operačních systémů. Životnost dat na 
magnetooptických médiích se udává desítky až stovky let. 

 
Blu-ray 
Jedná se o nástupce DVD. Je využit modrý laser o vlnové délce 

450 nm. Jednovrstvé médium má kapacitu 25 GB, dvouvrstvé 50 GB. 
 
HD DVD 
Konkurenční formát k Blu-ray. Vlnová délka modrého laseru je 

405 nm. Základní kapacita jednovrstvého disku je 15 GB.  
 
 

Paměťová media pro mobilní zařízení 
Přenosná a mobilní zařízení jsou většinou velmi malých rozměrů. 

Proto také paměťová media pro tato zařízení musí splňovat následující 
požadavky: 

- minimální rozměry 
- nízká spotřeba energie 
- odolnost vůči otřesům 
Media jsou vyráběna nejčastěji ve formě přídavných karet typu 

CompactFlash, Smart Media, Memory Stick, MultiMediaCard, SD 
Memory Card, xD Card, Mini SD, Micro SD a další. 
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    zdroj: www.pilot.sk                  
 
 
 
Opakovací test 
 

1. Jaká media se nejčastěji používají k zálohování objemných dat 
(např. záloha serveru)? 

CDR 
pružný disk 
magnetické pásky 
MemoryStick 

2. Jaká media se nejčastěji používají u mobilních zařízení jako jsou 
digitální fotoaparát a kapesní počítače? 

CDR 
pružný disk 
magneticko-optické disky 
CompactFlash 

3. Jaké otáčky media mají dnešní pevné disky? 
54000 ot/min 
7200 ot/min 
360 ot/min 
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Shrnutí kapitoly. 
Rozhraní je propojovací  
Media se sekvenčním přístupem k datům jsou nejčastěji různé typy 
magnetických pásek, které se využívají pro zálohování a archivaci 
většího množství dat. Existují dva základní způsoby záznamu dat: 
podélný (longitudinal) a šikmý (helical scan). 
 
Pevný disk je magnetické médium. V pouzdře se kromě samotného 
disku, kterých je většinou více, nachází příslušný počet magnetických 
hlav umístěných na pohyblivých ramenech, motorek a řídící 
elektronika. Samotný nosič (pevná kovová deska s několika 
mikrometrů silnou magnetickou vrstvou, deska je nejčastěji hliníková 
legovaná slitina, dnes ale se vyrábějí i skleněné desky) se pohybuje v 
rychlostech 3600, 4400, 5400, 7200 a 10000 otáček za minutu. 
Záznam i čtení informací probíhá elektromagneticky (na základě 
elektromagnetického jevu). Dnešní hlavy jsou nejčastěji 
magnetorezistivní (MR). 
 
CD ROM - data jsou podobně jako u audio CD (Compact Disc) zapsána 
ve spirále, která začíná u středu disku a rozvíjí se k jeho okrajům. Na 
spirále jsou vytvořeny prohlubně (pity). Podle toho zda se laserový 
paprsek odrazí či rozptýlí, se čte 0 či 1. Kapacita CD disků je 650 MB 
(75 minut hudby). Průměr disku je 12 cm (mini CD 8 cm). CDR a 
CDRW jsou media na které se dají data zapisovat, případně přepisovat 
v příslušných mechanikách. DVD media mají zhuštěné pity na spirále. 
Jejich kapacity jsou:  
DVD-5, což je jednovrstvý disk s jednostranným záznamem o kapacitě 
4,7 GB. 
DVD-9 je dvouvrstvý disk s jednostranným záznamem s kapacitou 8,5 
GB. 
DVD-10 je jednovrstvý disk s oboustranným záznamem s kapacitou 
9,4 GB. 
DVD-18 je dvouvrstvý disk s oboustranným záznamem s kapacitou 17 
GB. 
Přenosná a mobilní zařízení jsou většinou velmi malých rozměrů. Proto 
také paměťová media pro tato zařízení musí splňovat následující 
požadavky: 
- minimální rozměry 
- nízká spotřeba energie 
- odolnost vůči otřesům 
Media jsou vyráběna nejčastěji ve formě přídavných karet typu 
CompactFlash, Smart Media, Memory Stick, MultiMediaCard, SD 
Memory Card, xD card, Mini SD, Micro SD a dalsí. 
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20. ZOBRAZOVACÍ ZAŘÍZENÍ 
 

V této kapitole se dozvíte: 

•  základní informace o moderních zobrazovacích 
zař ízeních 

 
Budete: 

•  znát charakteristiku grafické karty 

•  vědět, jak pracue CRT monitor 

•  vědět, jaké jsou základní typy LCD zobrazovacích 
zař ízení 

•  vědět, jaký je princip zobrazování u LCD 

•  vědět, jak pracují technologie TFT, TN, MVA, S-IPS 

 

 
Klíčová slova této kapitoly: 
CRT, LCD, monitor, TFT, TN, MVA, S-IPS, grafická karta 

 
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 

2 hodiny  

 
Zobrazovací zařízení patří nadále mezi základní výstupní 

jednotky počítačů. Jestliže ještě relativně nedávno v této oblasti jasně 
dominovaly CRT monitory, pak v současné době k rozšířenějším 
začínají patřit LCD monitory. Mezi jejich výhody patří malá spotřeba, 
menší rozměry, vysoký kontrast, ostrost. Naopak k nevýhodám patří 
vysoká doba odezvy a menší věrnost barevného podání.  

 
Vstupní test 

1. Které z následujících paměťových médií není vhodné pro zavádění 
systému? 

CD ROM 
pásková paměť 
pevný disk 
pružný disk 

2. Které z následujících paměťových médií nepracují na magnetickém 
principu? 

magnetická páska 
CD ROM 
ZIP 
Pevný disk 

3. Jakou kapacitu paměti má jednovrstvý jednostranný DVD disk? 
650 MB 
4,7 GB 
17 GB 
9,4 GB 
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Grafické karty 
První grafickou kartou v počítačích IBM PC byla karta CGA (Color 

Graphics Adapter). Zachovávala kompatibilitu s televizními přijímači a 
poskytovala rozlišení 320x200 bodů se 4 barvami. Obsahovala paměť 
16KB. 

MDA (Monochrome Display Adapter) - měla jen 4KB paměti a 
uměla zobrazovat pouze text ve dvou barvách. Matice pro znak se 
skládala z 9x14 pixelů. V jednom počítači bylo možné použít dva 
adaptéry (MDA a CGA). 

Hercules Graphics Card (1982) - tato karta umožňoval v 
textovém režimu stejné možnosti jako MDA a navíc zvládala 
monochromatický grafický režim s rozlišením 720x348 bodů. 

V roce 1984 uvedla firma IBM na trh adaptér EGA (Enhanced 
Graphics Adapter), který dovoloval z palety 64 barev zobrazit 16 
barev. Rozlišení karty bylo 640x350 pixelů a matice pro znak se 
skládala z 8x14 pixelů. Byl stanoven i standard Super EGA. 

S řadou počítačů PS/2 se objevil další standard - VGA (Video 
Graphics Array). Je plně slučitelný s adaptérem EGA. Maximální 
rozlišení je 640x480 bodů při 16 barvách z palety 262144 barev (218). 
Super VGA - zvětšuje schopnosti VGA adaptéru.  

  
Většina grafických karet obsahuje tyto základní části: 
- grafický procesor (čip), který zpracovává instrukce od 

procesoru a provádí vlastní výpočty pro ulehčení práce CPU. Dále 
zajišťuje předání zpracovaných dat převodníku, který je pak posílá 
monitoru. Většinou se dnes jedná o 128  nebo 256 bitový čip. 

- digitalně-anologový převodník  DAC (Digital Analog Converter) 
- pro převod digitálního signálu na analogový a naopak. Je 
prostředkem mezi digitálně pracující grafickou kartou a analogově 
řízeným monitorem. 

- paměť - do této paměti se ukládají veškeré informace o 
zobrazovacích bodech. Dnes se nejčastěji používají paměti SDRAM, 
dříve se používaly DRAM, EDO RAM, VRAM. Čipy  DRAM májí jediný 
port, pomocí kterého musí provádět aktualizace i zobrazování. Čipy 
VRAM mají porty dva, umožňují tedy současný zápis dat procesorem a 
manipulaci s daty od grafického procesoru (lze najednou číst i 
zapisovat). U levných  starších karet se kapacita paměti pohybovala 
kolem jednotek až desítek MB, v současné době je velikost paměti 
grafické paměti ve stovkách megabytů. Na velikostí paměti závisí 
rozlišení a barevná hloubka, která bude monitorem zobrazována (1MB 
- 1024x768 bodů při 256 barvách, 1MB - 800x600 při 16,7 milionů 
barev, 4 MB - 1280x1024 bodů při 16,7 miliónech barev). Postup při 
výpočtu pro rozlišení 800x600 bodů a 1MB paměti: 

počet bodů=800x600=480000 to je přibližně 500000 
1MB je přibližně 1000000B 
1000000 / 500000 = 2 
každý bod má k dispozici 2B = 16b 
216 = 65 536 barev 
 
- grafický BIOS - při startu systém vyhledá v grafickém BIOSu 

spouštěcí kód, který identifikuje grafickou kartu a její softwarové 
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přerušení. Pro zlepšení výkonu se grafický BIOS kopíruje do systémové 
paměti. 

Některé grafické karty obsahují rovněž čipy pro zrychlení 
reprodukce videa. Tyto urychlovače nejen zrychlí přehrávání video 
signálu, ale dokáží zachovat ostrost původního videa i při zvětšení 
prohlíženého okna a to bez ztráty rychlosti. I při maximálním obrazu 
lze přehrávat rychlostí až 30 obrázků za sekundu. 

Dnes jsou grafické karty připojovány ke sběrnicím přes sloty 
AGP, dříve PCI,VL-Bus, ISA, EISA nebo NuBus (u počítačů Macintosh). 
Rozhraním pro monitor je 15 kolíkový konektor (VGA) typu FD15HD 
nebo USB. Velmi často jsou grafické čipy integrovány přímo na 
základní desce. Například u notebooků, kde se navíc grafická paměť 
využívá sdílením s operační paměti. To znamená, že není žádná 
speciální grafická paměť, ale odebere se část operační paměti pro 
grafickou práci.  

- port pro připojení zobrazovacího zařízení – většina grafických 
karet obsahuje samozřejmě analogový výstup VGA pro klasické 
monitory. Novější karty navíc obsahují i digitální výstup pro LCD. 

 
Příklad 
Vypočtěte jakou maximální barevnou hloubku (počet barev) 

můžeme zobrazit pomocí grafické karty, která má 2MB grafické paměti 
a monitor má nastaveno rozlišení 800 x600 bodů. 

 
CRT monitory 

CRT (Cathode Ray Tube) monitory patřily do nedávna mezi 
základní výstupní zařízení u osobních počítačů. Princip obrazovky 
monitorů je stejný jako u televizorů. V obrazovce proudí toky 
elektronů, které dopadají na citlivou luminiscenční vrstvu na stínítku, 
která se nárazem elektronů rozzáří. Elektrony jsou s přímého směru 
vychylovány pomocí vychylovacích cívek. Každý barevný bod je tvořen 
trojicí bodů v základních barvách (červená, zelená, modrá). Body jsou 
podle stínící masky na vrcholech trojúhelníka (delta systém - invar) 
nebo vedle sebe (Trinitron). Rozteč bodů (vzdálenost mezi trojicemi 
základních bodů) je u běžných monitorů 0,25-0,28 mm. 

 
Vertikální frekvence (obnovovací frekvence) - je vlastnost 

monitorů, která udává kolikrát za sekundu se vykreslí celá obrazovka. 
Jednotlivé obrazovkové body (pixely) se vykreslují od bodu v levém 
horním rohu obrazovky po řádcích postupně k pravému dolnímu bodu. 
Dříve se používal prokládaný režim (interlaced), kdy se nejprve 
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vykreslily jen liché a pak sudé řádky. Dnešní monitory převážně pracují 
v režimu non-interlaced (neprokládaném). Obnovovací frekvence u 
monitoru by měla být minimálně 70 Hz non-interlaced a raději více. 
Kvalitní grafické karty a monitory umožňují pracovat s obnovovací 
frekvencí i přes 100 Hz, což výrazně šetří zrak a zmírňuje únavu, neboť 
obraz méně kmitá. 

Horizontální (řádková) frekvence - např. aby obrazovková 
obnovovací frekvence byla 75 Hz při rozlišení 1024x768 bodů, musí 
platit  768 řádků krát 75 Hz = 57,6 KHz. K tomuto výsledku je potřeba 
přičíst několik procent navíc pro zpětný chod elektronového paprsku, 
takže výsledná řádková frekvence bude asi 60 KHz.   

Úhlopříčka monitorů - dnešní rozměry monitorů jsou 14“, 15“ a 
17“ pro běžnou kancelářskou práci. Pro profesionální grafické práce 
(CAD, DTP) se používají monitoru o velikostí 19“, 20“ a 21“. Jejich 
ceny jsou ovšem velmi vysoké.  

Rozlišení  závisí velkou měrou na použité grafické kartě. Běžné 
14“ a 15“ monitory pracují většinou s rozlišením 640x480 nebo 
800x600 bodů. 17“ monitory používají nejčastěji 800x600 nebo 
1024x768 bodů a 21“ monitory až 1600x1200 bodů. 

Overscan - možnost úpravy tmavého okraje obrazovky. 
Konvergence udává přesnost rozsvícení barevného bodu 
Moderní monitory mají digitální ovládání parametrů – OSD (On 

Screen Display). 
Monitory umožňují v případě nečinnosti systému přepnout se do 

šetřícího režimu, kdy odebírají jen několik procent energie základní 
spotřeby (standardy Energy Star, Nutek, TCO 95). 

Většina dnešních monitorů splňuje přísné ustanovení o sníženém 
elektromagnetickém vyzařování (Low Radiation, MPR, MPR II, TCO 99). 

Pro monitory splňující normu TCO 99 platí například následující 
kriteria: 

ve vypnutém stavu musí být maximální spotřeba nejvýše 5W 
v režimu spánku je maximální povolena spotřeba 15  W 
přechod z režimu spánku do pracovního režimu může být 

maximálně 3 sekundy 
výrobce musí umožnit recyklaci monitoru 
při rozlišení 1024 x 768 bodů musí jít nastavit snímková 

frekvence alespoň 85 Hz 
Norma TCO 99 určuje nejen maximální přípustné hodnoty 

vyzařování monitoru, ale rovněž požadavky na ergonomii, spotřebu 
energie, omezení škodlivých látek, požadavek na recyklaci apod. 

 
Kontrolní otázka 

Jaká by měla být minimální snímková frekvence monitoru? 
 
 

LCD (Liquid Crystal Display)     
Tyto zobrazovací jednotky pracují na zcela jiném principu než 

klasické monitory. Principem je natáčení anizotropních molekul v 
elektrickém poli. Zobrazovací jednotka je tvořena tzv. tekutými 
krystaly. Tyto displeje se používají hlavně u přenosných zařízení. Jejich 
výhodou jsou malé rozměry (malá tloušťka) a nízká hmotnost, nízká 
spotřeba, neemitují škodlivé záření, mají téměř nulové zkreslení, 
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neblikají a neoslňují. Mezi nevýhody patří složitá a drahá technologie, 
omezená úhlopříčka obrazovky (nejčastěji 12“ - 17“), menší úhel 
pohledu, menší rozlišení. Parametry LCD displejů však velmi rychle 
dohánějí klasické monitory. Rovněž cenová hladina se v poslední době 
výrazně snížila. 

Displej nevyzařuje světlo, ale pouze světlo odráží. Za špatného 
osvětlení tedy není vidět obsah na stínítku. Displeje je nutné pak 
prosvětlovat. U aktivních TFT (Thin Film Transistor) LCD je v každém 
zobrazovacím bodu jeden (monochromatický LCD) nebo tři (barevný 
LCD) tranzistory. Poškodí-li se při výrobě jeden z těchto tranzistorů, 
bod se na stínítku nebude nikdy zobrazovat. 

 
 
Výhody LCD oproti CRT  monitorům 

• menší rozměry 
• menší hmotnost 
• neblikají 
• plochá obrazovka 
• nižší spotřeba energie 
• neprodukují tolik záření 
• neoslňují 
• lepší manipulace 
• digitální vstup 

 
Nevýhody LCD oproti CRT  monitorům 

• vyšší cena 
• menší zorný úhel 
• u nižší třídy nerovnoměrné podsvětlení obrazu 
• fixní rozlišení zobrazovaných bodů 
• nižší rozlišení zobrazovaných bodů 

 
V současné době se většina nevýhod LCD ztrácí. 
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Základní parametry LCD 
Zorný úhel – pozorovací úhly – udávají úhly, pod kterými je 

možno dívat se na monitor, aniž by docházelo ke zkreslení barev a 
snížení kontrastu obrazu. 

Doba odezvy (response time) – udává čas, který je potřebný 
pro změnu černé barvy na bílou a naopak. Čím je tato hodnota nižší, 
tím lépe. U některých panelů se můžeme setkat s časem, který se 
označuje jako gray to gray, který udává změnu jen mezi odstíny šedé 
barvy. Pak je doba odezvy udávaná výrobce menší než skutečná doba 
na změnu z černé na bílou barvu. 

Kontrast – je vypočítáván z poměru svítivosti černé a bílé 
barvy.  

Jas se určuje tak, že se změří svítivost monitoru ve stavu, kdy 
všechny body mají bílou barvu. U levnějších monitorů zvyšují občas 
výrobci jas uměle, za cenu toho, že se z černé stane šedá barva. Navíc 
monitor pak zbytečně oslňuje. 

Podsvícení – u LCD monitorů je podsvícení velmi důležité. Na 
rozdíl od CRT monitorů nevytvářejí zdroj světla. V případě snížení 
okolního světla by byl monitor nečitelný. Při kontrole podsvícení LCD je 
potřeba sledovat jeho rovnoměrnost. Zdrojem jsou světelné trubice, 
které v ideálním případě vyzařují bílé světlo a jejich počet je co 
největší. U levných LCD jsou například jen dvě světelné trubice a díky 
tomu je podsvícení značně nerovnoměrné 
 
Základní technologie LCD 
 

Technologie TFT 
TFT (Thin Film Transistor) – LCD využívající tuto technologii se 

někdy nazývají aktivní displeje. Technologie TFT používá pro každý bod 
jeden (případně i dva tranzistory). Uvědomíme-li si, že u barevného 
monitoru je každý pixel tvořen ve skutečnosti třemi body (RGB), pak je 
na každý pixel obrazovky potřeba tři tranzistory.  

 
Příklad 
Mějme například rozlišení barevné obrazovky 1 280 x 800 bodů, 

tedy celkově 1 024 000 bodů. Každý z nich je složen ze tří základních 
barev. Skutečný počet bodů na obrazovce je 3 072 000. LCD panel 
tedy potřebuje pro natáčení makromolekul  3 072 000 tranzistorů. U 
technologie S-IPS, která zdvojuje tranzistory na bod, je to potom 6 
144 000 tranzistorů. Při tak velkém počtu tranzistorů se může stát, že 
se některý z nich „nepovede“ a jemu odpovídající bod je tzv. „mrtvý“, 
tedy není zobrazován. 
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Technologie TN 
TN (Twisted Nematic) patří mezi nejstarší technologie LCD 

monitorů. Pixel je mnohdy obdélníkového tvaru. To má za následek 
různé hodnoty pozorovacích úhlů ve vertikálním a horizontálním 
směru. Vertikální směr bývá mívá obvykle menší (tedy horší) 
pozorovací úhel. Novější LCD panely mají pixel čtvercového tvaru.  

Světlo prochází přes tekuté krystaly. Jejich molekuly se podle 
požadavků natáčejí a světlo propouštějí či nikoliv. U TN technologie 
jsou molekuly v základním stavu uspořádány ve šroubovici a světlo je 
propouštěno, pixel „svítí“ (propouští světlo, a to i vadný pixel). 
Vyrovnají-li se molekuly do stejného směru, je světlo zadrženo a pixel 
„nesvítí“ (nepropouští světlo). Přechod molekul z uspořádání 
šroubovice do stejného směru a naopak trvá relativně dlouho, a proto 
tyto panely mají velkou dobu odezvy. Uspořádání molekul do 
šroubovice navíc přináší problémy s propustnosti světla, které nemusí 
přesně odpovídat požadavkům. Toto se odrazí na horším barevném 
podání monitoru.  

 
 
 
Technologie MVA  
MVA (Multi-Domain Vertical Alignment) se liší od technologie TN 

podstatně tím, že zapnutý bod „svítí“. Mrtvý (vadný) bod je tedy vždy 
„černý“ (nepropouští světlo). Molekuly nejsou uspořádány do 
šroubovice, ale jsou jen vůči sobě pootočeny. Doba potřebná na 
otočení molekul do stejného směru (a naopak) je tedy kratší než u 
technologie TN a tm je i kratší doba odezvy.  

Mezi další výhody této technologie jsou malé ztráty světla, větší 
vzorovací úhly, rychlá odezva a dobrá hodnota kontrastu. Někteří 
výrobci (například firma Samsung) používá technologii PVA (Patterned 
Vertical Alignment), která je velmi podobná a na malé detaily téměř 
shodná jako MVA. 
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Technologie S-IPS  
Původně technologie S-IPS (Super In-Plane Switching) měla 

velmi dlouhou dobu odezvy. Současná verze této technologie naopak 
dosahuje velmi kvalitních výsledků v době odezvy, nejlepší barevné 
podání a dobré pozorovací úhly. K nevýhodám technologie patří 
nutnost silnějšího podsvícení displeje, z toho plynoucí menší jas a 
kontrast. Další nevýhodou je hrubší dojem obrazu, který je vyvolán 
menším pixelem. Mezi pixely je částečně vidět mřížka. To je způsobeno 
tím, že jednotlivé elektrody vyžadují více místa. Molekuly jsou 
v klidovém stavu natočeny do jedné roviny a nepropouštějí v daném 
pixelu světlo. Po přivedení napětí se molekuly otočí o 90º a světlo 
propustí. 
 
 

 
Zdroj: 
http://www.gentechmalta.com/technologypage.asp?ARTNAME=Super%20In-
Plane-Switching%20for%20LCD/TFT%20Panels 
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Opakovací test 
1. Jakou maximální barevnou hloubku (počet barev) můžete nastavit u 
monitoru, má-li grafická karta 4MB paměti a rozlišení monitoru je 1600 
x 1200 bodů? 

65 536 
16 777 216 
256 
4 294 967 296 

2. Jakou maximální barevnou hloubku (počet barev) můžete nastavit u 
monitoru, má-li grafická karta 2MB paměti a rozlišení monitoru je 1024 
x 768 bodů? 

65 536 
16 777 216 
256 
4 294 967 296 

3. Které základní barvy slouží pro tvorbu barevného obrazu u 
monitoru? 

červená, žlutá, černá 
červená, zelená, modrá 
azurová, fialová, žlutá 
červená, modrá, žlutá 
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Shrnutí kapitoly 
Grafická karta zajišťuje přenos dat z počítače do zobrazovacího 
zařízení. Pro analogová zařízení musí převést data z digitálního na 
analogový formát. Grafická karta obsahuje grafický procesor, paměť, 
AD/DA převodník, BIOS. 
 
CRT monitor je zobrazovací zařízení založeno na pohybu elektronů, 
které narážejí na luminiscenční vrstvu v trubici. 
Vertikální frekvence (obnovovací frekvence) – frekvence zobrazování 
snímků 
Horizontální (řádková) frekvence – frekvence zobrazení jednoho řádku 
Úhlopříčka monitorů – udává přibližnou velikost zobrazované plochy 
Rozlišení – počet bodů v řádcích a sloupcích 
Overscan – tmavý okraj kolem zobrazované plochy 
Konvergence udává přesnost rozsvícení barevného bodu 
 
LCD displeje pracují na principu natáčení anizotropních molekul v 
elektrickém poli. Zobrazovací jednotka je tvořena tzv. tekutými 
krystaly. Tyto displeje se používají hlavně u přenosných zařízení. Jejich 
výhodou jsou malé rozměry (malá tloušťka) a nízká hmotnost, nízká 
spotřeba, neemitují škodlivé záření, mají téměř nulové zkreslení, 
neblikají a neoslňují. 
 
Mezi základní technologie LCD monitorů patří: 
- TN 
- MVA / PVA 
- S-IPS 
 
Porovnání technologií: 

Jas Kontrast
Doba 

odezvy
Pozorovací 

úhel
TN střední střední nízká nízký
MVA vysoký vysoký střední střední
S-IPS vysoký vysoký vysoká vysoký  
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21. TISKÁRNY 
 

Cíl lekce 
Cílem lekce je seznámit se se základními typy výstupních 

tiskových zařízení. V lekci se dozvíte charakteristiky jednotlivých 
tiskáren, jejich výhody a omezení. 

 
Po absolvování lekce budete: 
• znát základní typy tiskových zařízení 
• vědět, jak pracuji jednotlivé typy tiskáren a ploterů 
• znát výhody a nevýhody jednotlivých typů tiskáren 
 

Klíčová slova této kapitoly: 
Bubblejet,  cartridge, CMY, CMYK, dpi, GDI, Inkjet, inkoustová 
tiskárna, jehličková tiskárna, laserová tiskárna, lpi, mechanická 
tiskárna, ploter, tepelná tiskárna, toner 

 
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 

2 hodiny  

 
Vstupní test 
 

1. Které zařízení patří mezi výstupní? 
scanner 
tiskárna 
klávesnice 
myš 

2. Co znamená zkratka RGB? 
zkratky názvů barev - červená - zelená – modrá 
zkratky názvů barev - purpurová - modrá – žlutá 
typ barevného monitoru 
procesor typu RISC 

3. Co znamená zkratka dpi? 
počet bodů na palec 
typ konektoru 
typ barevného monitorů 
rychlost přenosu dat 
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Typy tiskáren 
Podle barevnosti tisku: 

- černobílé 
- barevné - používá se tří resp. čtyř barev, azurová (cyan), purpurová 
(magneta), žlutá (yellow), případně ještě černá (black). Podle toho se 
pak tyto tiskárny označují jako CMY nebo CMYK. 

Využívá se subtraktivního modelu CMY, který přidáváním barev 
vytváří tmavší barvu. U monitoru se používá obracený aditivní model 
RGB.  

 
Podle způsobu tisku: 

- mechanické 
- inkoustové 
- laserové 
- tepelné 

 
Mechanické tiskárny 
Mechanické tiskárny využívají tisk přes barvicí pásku, podobně 

jako psací stroj. Dnes se většinou používají tiskárny jehličkové, kdy 
jednotlivé jehličky jsou schopny zobrazit body. Existují však i 
mechanické tiskárny znakové (tiskárny s typovým kolečkem, řetězové 
tiskárny, ...), které sice nedokáží tisknout obrázky, ale pro tisk znaků 
jsou velmi rychlé. 

Jehličkové tiskárny - obrázek nebo znak se tvoří z jednotlivých 
bodů. Bod vznikne jako otisk jedné jehličky přes barvící pásku na 
papír. Jehličky jsou uloženy v tiskové hlavě a každá z nich je ovládána 
samostatně. Počet jehliček je nejčastěji 9 nebo 24. Barevné jehličkové 
tiskárny používají pro tisk tří (čtyř) barevnou pásku. Mezi výhody 
jehličkových tiskáren patří nižší cena tiskárny i tisku a snadná obsluha. 
K nevýhodám patří horší kvalita tisku a vyšší hlučnost. Příklady 
barevných jehličkových tiskáren: Star LC 24-200, ZA 250, Citizien 
Swift 240C atd. 

 
Inkoustové tiskárny 
Znaky a obrázky vznikají z jednotlivých malých kapiček 

inkoustu, který se vystřikuje na papír. Tyto tiskárny se dělí na dva 
nejčastější druhy: 

- Piezoelektrické tiskárny (Inkjet) - speciální krystal změní v 
tiskové hlavě působením elektrického pole své rozměry. Kapka, která 
se dostane na prudce se zvětšující krystal, je vymrštěna na papír. 

- Tryskové (bublinkové) tiskárny (Bubblejet) - v trysce se 
inkoust zahřívá. Část inkoustu se tímto prudkým ohřátím odpaří. 
Bublinka se prudce roztahuje a zbytek inkoustu je jí vystřelen směrem 
k papíru.  

Počet trysek v tiskové hlavě se pohybuje kolem 48 až 64 u 
černobílých tiskáren. K tiskové hlavě je připojen patrona s inkoustem 
cartridge. Výhodou inkoustových tiskáren je tichý chod, kvalitní tisk. K 
nevýhodám patří nutnost tisku na kvalitní papír, na kterém se inkoust 
nerozpíjí, při tisku větších ploch dochází občas k zprohýbání papíru 
vlhkem. Cena tisku patří spíše k vyšším. Tiskárny se proto využívají 
hlavně tam, kde se netiskne velké množství stránek (domácnost, malá 
kancelář). 
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Tepelné tiskárny 
Černobílé tepelné tiskárny používají speciální papír, který 

působením tepla zčerná. Tisková hlava obsahuje jehličky, které se 
zahřívají. Úderem zahřáté jehličky papír v daném bodě zčerná. 
Podobný princip se používal u faxů. Můžete se s nimi setkat například u 
lístků v dálkových autobusech. 

 
K barevnému tepelnému tisku se využívá speciálních vosků, 

který je nanesen na třech nebo čtyřech fóliích. Fólie se spolu s papírem 
protahují kolem tiskové hlavy a působením tepla se vosk přenese na 
papír. Tento postup se opakuje třikrát (CMY) resp. čtyřikrát (CMYK). 
Barvy se nanášejí buď systémem dithering - modifikací rastru, někdy 
též nazývaném half-toning (polotónování) nebo sublimací barev.  

Barevné tepelné tiskárny mají velmi vysokou kvalitu tisku a 
dobrou spolehlivost. K nevýhodám patří vyšší cena a náklady na tisk, 
nutnost speciálního papíru a nižší rychlost tisku.  

 
Laserové tiskárny 
Patří mezi nejkvalitnější tiskárny. Princip tisku je následující: 

laserový paprsek v místě dopadu na fotocitlivý nejčastěji selenový 
válec změní elektrický náboj, takže zde může ulpět částečka toneru. 
Toner je tvořen jemnými zrnky barviva. Při dotyku fotocitlivého válce a 
papíru se barvivo přenese na papír a tepelně se zafixuje speciálním 
vyhřívaným válcem. Některé laserové tiskárny používají mezi válcem a 
papírem ještě přenosový pás, aby nedošlo k rychlému poškození 
fotocitlivé vrstvy na selenovém válci.  

Laserové tiskárny používají při komunikaci s počítačem systém  
postscript. Tiskárna natáhne do své paměti údaje o celé stránce 
najednou a pomocí příkazů postscriptu stránku upraví. Výhodou je 
zvýšená kvalita tisku. Tiskárna však potřebuje větší vnitřní paměť a 
raději i vlastní procesor. Pro stránku A4 při rozlišení 300 dpi potřebná 
kapacita paměti nejméně 1 MB, při rozlišení 600 dpi již 4 MB. Kromě 
postscriptu používají některé tiskárny i PCL (Hewlett-Packard).  

Některé tiskárny se označují jako GDI (Graphical Device 
Interface), kde chybí vlastní procesor a pracovní paměť tiskárny. Toto 
řešení je sice levnější, ale požaduje dostatečný výkon počítače. 

Mezi výhody laserových tiskáren patří především vysoká kvalita 
a rychlost tisku, téměř nulová hlučnost. Nevýhodou je vysoká 
pořizovací cena tiskárny, poměrně drahý toner a nutnost občas měnit 
opotřebený fofotocitlivý válec.  

Podobný princip činnosti jako laserové tiskárny využívají tiskárny 
LED, kde místo laseru s otočným zrcadlem je použita řada světelných 
diod, z níž každá má na starosti jeden bod na papíře. Příklad: pro 
tiskárnu s rozlišením 300 dpi (bodů na palec) je vytvořena řada 2400 
vedle sebe uspořádaných světelných diod, při rozlišení 600 dpi je 
potřeba 4800 diod LED. Mezi nejznámější typy LED tiskáren patří 
výrobky firmy OKI. 

 
Kvalita tisku 
Kvalita tisku je určena počtem bodů na palec (dpi), které je 

tiskárna schopna vykreslit. Například laserové tiskárny mají obvykle 
600 dpi, osvitové jednotky 1200-3600 dpi. 
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Pokud u laserové tiskárny s rozlišením 600 dpi vezmeme 8 bodů 
jako vizuální bod, získáme buňku 8 x 8 bodů. Tato buňka obsahuje 
celkem 64 bodů výstupního zařízení, což znamená, že může nabývat 
65 různých vizuálních hodnot (pokud počítáme barvu papíru), neboli 
65 odstínů šedé. Při takto zvolené buňce říkáme, že zařízení má 75 lpi, 
což je 600/8 nebo také 600/(65-1). (Pokud chcete více stupňů šedé, 
musíte se spokojit s nižším rozlišením - při 600 dpi a 256 stupních 
šedé to bude 37,5 lpi.)  

U barevného tisku je situace podobná, pouze jednotlivé rastry se 
nemůžou tisknout přes sebe, protože by vzniknul špatný výsledek. 
Další informace o rastrech naleznete zde.  

Pokud znáte rozlišení výstupního zařízení v lpi, můžete vypočítat 
optimální rozlišení obrázku. Vztah je poměrně jednoduchý:  

dpi = lpi x fq 
 
Rozlišení obrázku musí být rovno rozlišení výstupního zařízení (v 

lpi) krát faktor kvality. Faktor kvality je empírická hodnota v rozmezí 
1-2, která záleží na výstupním rozlišení, tiskové technice a typu rastru. 
Pro určení správné hodnoty nám pomůže tabulka:  

Typ rastrování - frekvence rastru (lpi) -  fq  
autotypický - do 150 lpi - 2  
autotypický - nad 150 lpi - > 1,5  
stochastický  - - > 1  
Takže můžeme použít praktický příklad. Budeme tisknout 

ofsetem s frekvencí rastru 150 lpi. Potom stačí připravit obrázky v 
rozlišení 300 dpi (150 lpi x 2), aby měly optimální kvalitu. Vyšším 
rozlišením obrázků pouze zatěžujeme osvitovou jednotku, ale 
nezvyšujeme kvalitu výstupu. 

U laserové tiskárny s frekvencí rastru 60 lpi (běžná hodnota) 
vychází rozlišení obrázků 120 dpi.  

 
Plotery 
Souřadnicové zapisovače (plotery) se využívají hlavně při 

vytváření technických výkresů. Existují inkoustové, tepelné, laserové a 
pérové plotery a to černobílé i barevné verzi. Z hlediska uchycení 
papíru je můžeme rozdělit na deskové a stojanové. U deskových 
ploterů je papír uchycen na desce a kreslící pero se pohybuje po celém 
prostoru desky. Naopak u stojanových ploterů se pero pohybuje pouze 
do stran a kreslení v druhé ose je zajištěno pohybem papíru. Je tedy 
možné kreslení delších papírů.  

Kromě ploterů, které rýsují obraz, existují i tzv. řezací plotery, 
které podle vyřezávají daný obraz do připraveného materiálu. 
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Opakovací test 
1. Které tiskárny se označují zkratkou GDI? 

- laserové tiskárny bez (nebo s omezením) procesoru a paměti 
- laserové tiskárny s výkonným vnitřním procesorem 
- inkoustové tiskárny se systémem Bubblejet 
- jehličkové tiskárny pro rychlý tisk 
 

2. Co označuje zkratka CMYK? 
- zkratky názvů barev - červená - zelená – modrá 
- zkratky názvů barev - purpurová - modrá – žlutá 
- typ barevné tiskárny 
- inkoustové tiskárny se systémem Bubblejet 
 

3. Jakou nevýhodu má inkoustová tiskárna? 
- pouze textový režim tisku 
- vyšší náklady na tisk 
- nekvalitní tisk 
- hlučnost tiskárny 
 

 
Shrnutí kapitoly 
Grafická karta zajišťuje přenos dat z počítače do zobrazovacího 
zařízení. 
 
Podle barevnosti tisku: 
- černobílé 
- barevné - CMY nebo CMYK 
 
Podle způsobu tisku: 
- mechanické 
- inkoustové - bublinkové nebo piezoelektrické 
- laserové 
- tepelné 
- plotery - pro tisk technických výkresů 
 
Kvalita tisku je určena počtem vykreslených bodů na palec - dpi. 
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22. MULTIMÉDIA 
 
Cílem lekce je seznámit základními multimediálními možnostmi 

současných počítačů. Tato lekce se zabývá využitím multimédií, 
podporou v informačních a komunikačních technologiích. 

 
Po absolvování lekce budete: 

• vědět, jaký hardware je nutné pro podporu multimédií v počítači 
• vědět, jak se zpracovává zvuk, obraz a video pomocí digitálních 
technologií 

 
Klíčová slova této kapitoly: 
Multimedia, video, audio, vzorkovací frekvence, CCD, digitální 
fotoaparát, digitální videokamera, tablet, touchpad, trackball, 
trackpoint 

 
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 

2 hodiny  

 
Vstupní test 

Jaká multimediální zařízení máte ve svém počítači? 
Jaké znáte kodeky pro zpracování zvuku a videa? 

 
Dynamický rozvoj informačních a komunikačních technologií 

umožnil rozsáhlé využití multimediálního zpracování dat. Současné 
počítače umožňují práci nejen s psaným textem, ale rovněž s grafikou, 
zvukem a videem.  

Multimédia (mnoho médií) – zajišťují zpřístupnění informací 
v různých datových formátech – text, obrázky, grafy, animace, audio a 
video sekvence. Navíc moderní multimediální prostředky zajišťují 
interaktivní přístup k datům. To znamená, že uživatel si sám vybírá 
formát zpřístupněných dat. 

 
Polohovací zařízení 
Zařízení slouží k pohybu kurzoru po obrazovce. Nejobvyklejším 

polohovací zařízením je počítačová myš. Většina myší obsahují kuličku, 
která přenáší pohyb přes dva na sebe vzájemně kolmé válečky. 
Nevýhodou myší je časté zanášení kuličky a válečků. Na povrchu 
polohovacího zařízení jsou tlačítka k dalšímu ovládání. Jedno tlačítko 
používají například počítače Apple, dvě tlačítka se používají v MS 
Windows, některé programy využívají rovněž tří tlačítka či další 
ovládací prvky. Myši se k počítači připojují přes sériový port (9 kolíků), 
PS/2 nebo USB. Důležitým parametrem je rozlišení, které myš je 
schopná detekovat. Hodnoty se pohybují v rozmezí 300 až 600 dpi. 
Vyšší rozlišení znamená rychlejší a přesnější pohyb kurzoru.  

Dalšími polohovacími zařízeními, které jsou používané převážně 
u přenosných počítačů, jsou: trackball, trackpoint a touchpad. 
Trackball je vlastně obrácená myš. Nevýhodou je obtížnější ovládání 
kurzoru a rychlejší zanášení kuličky.  

Trackpoint - jedná se o malý tlačítkový výstupek ve tvaru 
válečku nacházející mezi řadami kláves na klávesnici (obvykle mezi 
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klávesami G,H a B). Používá se hlavně u přenosných počítačů firmy 
IBM.  

Trackpad neboli touchpad - tato dotyková destička se stále více 
používá jako polohovací zařízení přenosných počítačů. Většinou se 
mnohem lépe ovládá než trackball nebo trackpoint a nezanáší se 
nečistotami prstů. 

V oblasti CAD a grafických aplikací náročnější na přesnost 
kreslení se místo myší používají tablety. Jedná se o na dotyk citlivou 
desku, po které se uživatel pohybuje hrotem speciální tužky. Výhodou 
je přesnější práce díky absolutnímu polohování. 

Pro počítačové hry se používá joystick nebo gamepad. 
 
Kontrolní úkol 

Jaká zařízení ve vašem počítači podporují multimediální přenos dat? 
 

Zvuková karta 
Toto zařízení umožňuje pracovat se zvuky na PC. Zajišťuje tři 

základní úkoly: převádí analogové zvukové signály (např. z mikrofonu) 
a digitální (např. z CD) mezi sebou. Vyrábí různé zvuky a tvoří rozhraní 
mezi počítačem a jednotkou CD-ROM. Dříve se používaly hlavně 8 
bitové, dnes převážně 16 bitové zvukové karty kompatibilní se 
standardem Sound Blaster, Sound Blaster Pro. Levnější karty využívají 
tzv. FM syntézu, kde zvuky se vytvářejí se základního vzorku a tudíž 
kvalita zvuků není příliš vysoká. Karty pro kvalitnější práci se označují 
jako WAVE Table, kde v paměti je řada nahraných zvuků.  

Vzorkovací frekvence - analogově zaznamenaný zvuk se 
přepočítá na určité množství číselných údajů. Čím je jich více, tím je 
převod na digitální formu kvalitnější. Pro 
kvalitní zvuk by měla být vzorkovací 
frekvence co největší. Nejlépe alespoň 44,1 
kHz, což je hodnota používaná u CD. 
Kvalitní zvukový záznam však zabírá hodně 
místa na disku. Příklad: Mono zvuk, 8 bitů, 
44,1 kHz potřebuje pro zaznamenání 1 
minuty až 2,5 MB diskového prostoru. 
Stereo zvuk, 16 bitů, 44,1 kHz potřebuje pro záznam 1 minuty již 10,5 
MB diskového prostoru. 

Na zadním panelu zvukové karty najdeme nejčastěji tyto 
konektory: FD15 pro MIDI zařízení nebo joystick, kulaté konektory 
(Jack) pro sluchátka nebo reproduktory, pro mikrofon a Line-in 
konektor pro ostatní audio zařízení (např. magnetofon). 

 
Kontrolní úkol: 
Uložte stejný zvuk v různé kvalitě a porovnejte velikost 

výsledného souboru. 
 
Digitální fotoaparáty 
Digitální fotoaparáty se díky rozvoji elektroniky stále více 

dostávají do popředí zájmu. Na rozdíl od klasických fotoaparátů 
nepoužívají fotografický film, ale nejčastěji pomoci CCD prvku převádí 
světelný na elektrický signál. Ten se digitalizuje a ukládá na paměťové 
medium (naoř, Compact Flash, Memory Stick, MultiMedia Card atd.). 
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Podle množství bodů, které je schopen snímací CCD prvek 
zaznamenat, může fotoaparát ukládat fotografie v rozlišeni např. 
3 Mpixelů, 4 Mpixelů, 5 Mpixelů a podobně. 

Vytvořené fotografie pak lze před tiskem překopírovat do 
počítače a pomocí grafických editorů dále upravovat. Vzhledem k 
velikosti souborů se využívá rychlé rozhraní USB. 

 
Digitální video 
Rozvoj informačních a komunikačních technologií zasáhl již 

rovněž do oblasti zpracování videa.  
 
Snaha člověka velkou část signálů zaznamenat do digitální 

podoby je v posledních letech dostatečně známa. Klasická vinylová 
gramofonová deska byla téměř úplně vytlačena kompaktním digitálním 
diskem případně jinými digitálními záznamovými medií. Nejen audio, 
ale rovněž video a grafika se převádí do digitální podoby. Digitální 
záznam má totiž jednu zásadní výhodu. Na rozdíl od klasického 
analogového není tolik náchylný na porušení kvality vlivem cizích 
šumů. Záznam z digitální videokamery se další úpravou a kopírováním 
nezhoršuje, jako je tomu u analogového záznamu.  
Klasický analogový signál se v digitálních přístrojích musí nejprve 
převést. Spojitá křivka se podle stanovené vzorkovací frekvence 
převede na určenou množinu číselných hodnot, které křivku popisují. 

Výsledná křivka má samozřejmě jiný tvar (vzniknou schody, viz. 
obrázek). Rozdíly oproti analogové křivce jsou však většinou za hranicí 
lidského rozlišení. Není-li tomu tak, pak výsledný video či audio signál 
má znatelně horší kvalitu. Jinak řečeno, čím větší vzorkovací 
frekvence, tím je potřeba více čísel, výsledná kapacita uloženého 
záznamu je větší, ale kvalita je lepší. 

Dnešní běžně používané videokamery vytvářejí analogové video, 
které se ukládá na magnetickou pásku a to nejčastěji ve formátu 
Video8 nebo Video Hi8. Digitální videokamery zatím odrazují případné 
uživatele vyššími pořizovacími náklady, ale poskytují mnoho vylepšení 
oproti svým analogovým konkurentům. Digitální kamera ukládá 
nahrávku v digitální podobě rovněž na magnetickou pásku. Kazety s 
páskou se vyrábějí ve dvou formátech. Rozšířenějším je typ MiniDV, 
který využívá většina výrobců. Firma Sony u některých svých 
levnějších kamer využívá formátu Digital8, pro které je možné použít 
i levnější kazety Video8. Některé kamery disponují kromě 
magnetickým páskem ještě dalším mediem (viz. obrázek). Většinou se 
jedná o Compact Flash, Memory Stick nebo Smart Media, obvykle mají 
kapacitu 8 - 128 MB a lze na ně umístit statické snímky (fotografie) 
nebo krátké video sekvence. 

CCD (Charge Coupled Device) je snímač, který podle intenzity 
dopadajícího světelného záření vytváří na jednotlivých buňkách 
elektrický náboj. Ten se pak detekuje a převádí na digitální hodnoty, 
které se zaznamenají. 
Optická soustava - objektiv digitálních kamer je důležitým měřítkem 
kvality výsledného záznamu. Optický zoom (přiblížení vzdálených 
objektů) je nejobvykleji 10x. Výrobci kamer udávají rovněž digitální 
zoom, který přiblížení vytváří výřezem a interpolací (dopočítáváním 
bodů). Digitální zoom jednoznačně zhoršuje kvalitu záznamu.  
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Optický hledáček slouží ke sledování záznamu. K baterii je šetrnější 
než LCD displej.  
LCD - kamery obsahují displej velikosti řádově 2,5 palců, na kterém 
můžeme sledovat zaznamenávané video sekvence pohodlněji než v 
optickém hledáčku. Displeje jsou většinou barevné a umožňují 
naklánění a otáčení, čímž umožňují sledovat záznam z různých směrů 
od kamery. Například je možné, aby záznam sledoval i člověk, který je 
filmován.  
Digitální vstup a výstup (rozhraní FireWire). Digitální výstup 
zajišťuje přenos dat z kamery do dalšího přístroje, například počítače. 
Některé kamery disponují i digitálním vstupem, přes který můžeme 
signál nahrát zpět na pásku v kameře. 

 
Opakovací test 

1. Jaký je základní rozdíl mezi analogovým a digitálním zpracováním 
dat? 
 
2. Co je to vzorkovací frekvence? 
 
3. Jaká vzorkovací frekvence se používá pro uložení audio dat na 
zvukové CD? 

11 kHz 
44,1 kHz 
44,1 MHz 
44,1 Hz 

 
4. Které rozhraní se nejčastěji využívá pro připojení digitálního 
fotoaparátu k počítači? 

sériové 
paralelní 
USB 
FireWire 
 

 
Shrnutí kapitoly 
Pro práci s multimediálními daty je potřeba počítače dovybavit 
základními hardwarovými prostředky. 
- grafická karta - zpracování grafiky 
- zvuková karta - zajišťuje převod audio signálu mezi analogovou a 
digitální podobou. Umožňuje další úpravy zvuku. 
- polohovací zařízení - kromě ovládání počítače slouží i ke kreslení 
obrázků 
- rozhraní s vysokou přenosovou rychlostí - USB, FireWire 
- reproduktory, sluchátka, mikrofon 
- video střižna - pro nahrávání a následnou úpravu video signálu  
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23. PARALELNÍ PROCESOROVÉ SYSTÉMY 
 

V této kapitole se dozvíte: 

•  základní informace o nejvýkonnějších současných 
poč ítač ích 

 
Budete: 

•  znát základní typy výkonných serverů 

•  znát základní způsoby řešení multiprocesorových 
systémů 

 

 
Klíčová slova této kapitoly: 
klastry, mainframe, MMP, mulitprocesorový systém, 
server, SMP  

 
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 

2 hodiny   
 

 
Sálové počítače a servery  

Kromě běžně využívaných osobních počítačů existuje rovněž 
skupina počítačů, u kterých je požadován velmi velký výkon. Pro 
speciální použití (rozsáhlé vědeckotechnické výpočty, vojenské využití, 
zpracování rozsáhlých dat,...) se stále využívá velmi výkonných 
sálových počítačů či minipočítačů. Ty jsou většinou sestavovány přímo 
pro konkrétní využití a nasazení. Vysoký výkon a spolehlivost jsou 
ovšem vyváženy obrovskými pořizovacími náklady. S rozvojem 
architektury klient/server se objevila nová kategorie s názvem server. 
 
Anatomie serveru 

První servery byly vlastně jen lépe vybavené osobní počítače a 
jako souborové a tiskové servery byly využívány v rámci lokálních sítí. 
S nástupem architektury klient/server se objevily databázové, 
komunikační a aplikační servery, jejichž nároky na výkon a hlavně 
spolehlivost jsou mnohonásobně vyšší. Současné servery proto 
kombinují technologií osobních počítačů s technologiemi sálových 
počítačů a minipočítačů. V mnohem větší míře než u sálových počítačů 
se využívá standardizace, což podporuje otevřenost a modularitu 
systémů. Nejdále se standardizace dostala v oblasti tzv. PC serverů. 

Procesory serveru se postupně přesunují od 32 bitových k 
64 bitovým procesorům. Důležitější než kmitočet procesoru je jeho 
architektura, která je superskalární a superzřetězená. Procesory mají 
všechny moderní rysy: spekulativní provádění instrukcí, předpověď 
větvení, provádění instrukcí mimo pořadí a podobně. Pro zrychlení 
práce s pamětí se zvětšuje velikost paměti cache L1 umístěné přímo na 
čipu procesoru i cache L2. Běžným se stává vytváření 
víceprocesorových systémů. 
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Nároky na operační paměť serverů jsou samozřejmě 
mnohonásobně větší než běžných počítačových systémů a kapacita se 
pohybuje v řádech GB. V oblasti kvality paměti se však serverové 
systémy od běžných počítačových systémů podstatně neliší. 

Důležitým faktorem výkonnosti je systémová sběrnice, která se 
mnohdy stává nejužším místem systému. Proto se u víceprocesorových 
serverů klasická technologie sdílené systémové sběrnice nahrazuje 
například technologií přepojování datových toků.  

 
Úrovně paralelizmu: 

1) Fine grained – nejnižší úroveň, která je zařízená na úrovni 
hardware pomocí malých programů, které mohou pracovat 
paralelně. Využívá se pipeliningu v procesoru, rozdělení práce 
mezi CPU a grafický procesor apod. 

2) Modele graied – paralelizmus na úrovní procesorů. K tomu je 
potřeba přizpůsobit aplikace, které se musí skládat ze 
samostatných vláken. 

3) Coarse grained – je architektura založena na přítomnosti více 
procesorů, na kterých běží nezávislé úlohy. 
 

SISD - Single Instruction Single Data (jedna instrukce na jedny data) – 
počítač vycházející z klasického von Neumannova schématu  
 
SIMD - Single Instruction Multiple Data (jedna instrukce na více dat) – 
používá sdílenou paměť, jedná se o vektorové počítače 
 
MISD - Multiple Instruction Single Data (více instrukcí na jedna data) 
 
MIMD - Multiple Instruction Multiple Data (více instrukcí na více dat) – 
může využívat sdílenou i soukromou paměť pro procesory. Sdílenou 
operační paměť využívají symetrické multiprocesorové systémy.  
Naopak soukromou paměť pro každý procesor využívají masivně 
paralelní procesorové systémy a klastry. 

 
Víceprocesorové servery můžeme podle míry sdílení operační 

paměti a vstupně výstupních systémů rozdělit na tři základní skupiny: 
1) Symetrické multiprocesorové systémy (SMP) 
2) Masivně – paralelní systémy (MMP) 
3) Klastry 
 
Symetrické multiprocesorové systémy 

V technologii SMP jsou procesory z hlediska prováděných funkcí 
a z hlediska vztahu k dalším komponentám serveru rovnocenné. 
Koordinaci činnosti všech procesorů provádí sdílený operační systém. 
Jedině cache první a druhé úrovně je prvkem, který patří jen určitému 
procesoru, operační paměť je sdílená. Díky tomu je vývoj aplikací pro 
SMP servery relativně jednoduchý a neliší se příliš od vývoje pro běžné 
systémy. Největším problémem této architektury bývá sdílená 
systémová sběrnice, která se u víceprosorových serverů stává úzkým 
místem systému. 
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Masivně paralelní systémy 
Na rozdíl od SMP systémů, kde jsou sdíleny téměř všechny části 

počítače (od operačního systému, operační paměti až po vstupně-
výstupní zařízení), je MMP systém složen s několika relativně 
samostatných subsystémů. Jednotlivé procesorové uzly jsou vybaveny 
vlastní operační pamětí i vlastními vstupně-výstupními kanály a 
zařízeními. To klade mnohem nižší nároky na datovou propustnost 
jednotlivých kanálů pro komunikaci mezi jednotlivými procesorovými 
uzly. U MMP je pak možné zvyšovat počet procesorů až do řádů stovek 
nebo tisíců a využívají se pro extrémně náročné aplikace. Nevýhodou 
tohoto systému je vysoká náročnost při vytváření aplikací, které by 
důkladně využívaly možnosti architektury MMP. 

 
Klastry 

Tato technologie využívá shlukování (klastrování) samostatných 
serverů do virtuálního superserverů. Jednotlivé uzly klastru mohou být 
tvořeny jednoprocesorovými servery nebo servery SMP. Jednotlivé uzly 
disponují vlastním operačním systémem, vlastní operační pamětí i 
diskovým subsystémem, který však ukládá jen kód operačního 
systému a aplikace. Zpracovávaná data jsou ukládána na sdílených 
diskových systémech, které bývají sdíleny prostřednictvím rychlé 
počítačové sítě, případně rozhraním Fibre Channel. Klastrování nabízí 
zvýšení bezpečnosti a odolnosti vůči selhání, například pomocí 
zrcadlení diskových subsystémů, zdvojení komunikačních kanálů či 
zrcadlení serverů (jeden z dvojice serverů slouží jako záloha). Další 
výhodou technologie klastrování je, že další uzly nemusí v systému 
sloužit pouze jako záloha, ale mohou paralelně řešit danou aplikaci. 
K nevýhodám dané architektury patří náročnější správa, složitější 
programování a vyšší ceny. Klastry se nasazují všude tam, kde 
technologie SMP naráží na výkonnostní hranice a kde je stále potřeba 
pracovat se sdílenými daty. 

Kromě výše uvedených technologií se používají i méně 
standardní řešení, která například dané technologie různým způsobem 
kombinují. 
 
Mainframe a minipočítače 

Mainframe (mainframecomputer, superpočítač, sálový počítač) 
je velmi výkonný počítač, který je založený na obrovském výpočetním 
výkonu, rozsáhlých diskových a paměťových kapacitách, masivním 
paralelním zpracování dat. Pracuje jako řídící jednotka, ke které jsou 
připojeny terminály. Mezi nejznámější mainframy patří počítače firem 
IBM (S/390), DEC, HewlettPackard, počítače řady Cray. Počítače jsou 
pro svůj vysoký výpočetní výkon určeny hlavně pro rozsáhlé 
vědeckotechnické výpočty v oblasti vědy a výzkumu (například 
simulace složitých fyzikálních jevů). 

Název minipočítače zavedla koncem šedesátých let firma DEC 
pro kategorii počítačů, které pro svou obsluhu nepotřebovaly rozsáhlý 
obslužný tým, většinou již stačil jeden člověk. Rozměry a ceny byly 
mnohem menší než u tehdejších sálových počítačů. Samozřejmě se 
snížil i výkon. Počítače byly určeny pro menší firmy a univerzity. 
K minipočítačům, které se však v žádném případě svými rozměry 
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nepodobají dnešní osobním počítačům (většinou se jednalo o několik 
„skříní“ v jedné místnosti, se již připojovaly terminály s obrazovkovým 
výstupem. 
 

Kontrolní úkol 
Zjistěte na Internetu parametry v současné době 

nejvýkonnějších počítačů. 
 

Seznam nejvýkonnějších počítačů můžete nalézt na internetové 
adrese: http://www.top500.org/. Seznam je průběžné aktualizován a 
doplňován o nové počítače. U každého ze seznamu pětseti 
nejvýkonnějších počítačů současného světa jsou základní informace o 
výrobci, počtu a typu procesorů, výpočetním výkonu, účelu, místu 
umístění a podobně. 

 
Koncem roku 2006 byl nejvýkonnějším počítačem stroj vyrobený 

firmou IBM s názvem eServer Blue Gene Solution, který obsahuje  
131 072 procesorů PowerPC 440. Velikost operační paměti je 
32 768 GB RAM. Hrubý výkon Rmax 280 600 GFlops, Rpeak 
367 000 GFlops. 

 

 
 
Superpočítač Blue Gene/L je umístěn v americké Lawrence 

Livermore National Laboratory  a slouží k náročným a rozsáhlým 
vědeckým výpočtům. 

 
Vektorové počítače 
U architektury vektorového počítače se výpočet urychluje tím, že 

systém může provádět instrukce na řadě (vektoru) hodnot najednou. 
Vektorové počítače obvykle obsahují jednu řídící a několik výkonných 
jednotek. Procesor nepracuje se skalárními veličinami, ale rovnou 
s vektory. 
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Shrnutí kapitoly 
• SISD - Single Instruction Single Data (jedna instrukce na jedny data) 
– počítač vycházející z klasického von Neumannova schématu 
• SIMD - Single Instruction Multiple Data (jedna instrukce na více dat) 
– používá sdílenou paměť, jedná se o vektorové počítače 
• MISD - Multiple Instruction Single Data (více instrukcí na jedna data) 
• MIMD - Multiple Instruction Multiple Data (více instrukcí na více dat) 
– může využívat sdílenou i soukromou paměť pro procesory. Sdílenou 
operační paměť využívají symetrické multiprocesorové systémy.  
Naopak soukromou paměť pro každý procesor využívají masivně 
paralelní procesorové systémy a klastry. 
 
Víceprocesorové servery můžeme podle míry sdílení operační paměti a 
vstupně výstupních systémů rozdělit na tři základní skupiny: 
• Symetrické multiprocesorové systémy (SMP) 
• Masivně – paralelní systémy (MMP) 
• Klastry jednotlivých počítačů 
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24. ROZDĚLENÍ A CHARAKTERISTIKA 
MOBILNÍCH A PŘENOSNÝCH PŘÍSTROJŮ 

 
V této kapitole se dozvíte: 

•  Základní informace o mobilních poč ítačových 
technologiích 

 
Budete: 

•  znát základní typy přenosných a mobilních poč ítačů 

•  znát základní parametry mobilních poč ítačů 

•  vědět, jaké výhody a nevýhody mají notebooky, tablet 
PC, kapesní poč ítače a komunikátory 

 
Klíčová slova této kapitoly: 
kapesní počítač, komunikátor, mobilita, notebook, 
smartphone, tablet PC  

 
Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 

2 hodiny   
 

Rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií je dnes 
vidět hlavně v oblasti mobilních zařízení. V počátku rozvoje osobních 
počítačů stačilo, aby měl uživatel samostatný počítač a ten plně 
uspokojil jeho požadavky. Později bylo základní potřebou nejen 
využívat samostatné počítače, ale hlavně je spojovat komunikačními 
sítěmi. Teprve pomocí sítí se uživatele dostávali k většímu objemu 
informací a mohli využívat komunikační nástroje. Na začátku tohoto 
století přestal dostačovat i tento model. Stále více uživatelů 
potřebovalo mít komunikační nástroje a potřebná data rychle 
k dispozici. A to nejen ve své kanceláři nebo doma, ale i na cestách a 
během přesunů z místa na místo. Klasické stolní počítače vzhledem ke 
svým rozměrům tyto požadavky samozřejmě nesplňovaly.  

Jako první možnost zvýšit mobilitu byly laptopy a později 
notebooky. Díky menším rozměrům a vlastnímu zdroji energie nejsou 
tato zařízení připoutána k jednomu místu a je možné je přenášet. 

Zařízení, která označujeme jako mobilní, se samozřejmě liší 
stupněm mobility. Na jednom konci jsou přístroje s minimálním 
stupněm mobility, t.j. ty, které se sice dají bez větších obtíží přenášet 
z jednoho místa na druhé, ale není možné v případě potřeby je 
okamžitě využívat. Jedná se například o notebooky. Na opačném konci 
pomyslné stupnice jsou zařízení, která může mít uživatel neustále u 
sebe a je schopen s nimi ihned začít pracovat, zapisovat si své 
poznámky a využívat všech dalších možností počítače. Jako příklad lze 
uvést kapesní počítače. Pokusme se nejprve rozdělit a charakterizovat 
jednotlivé typy mobilních počítačových zařízení.  

Do první skupiny si můžeme zařadit notebooky ve všech 
možných variantách. Tato zařízení se z hlediska funkčnosti a výkonu 
vyznačují značnou podobností s klasickými stolními osobními počítači. 
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Můžeme říci, že se jedná vlastně o přenosná PC. Jejich mobilita je však 
v současnosti značně omezena.  

Druhou skupinou jsou tzv. kapesní počítače. Jejich rozměry 
odpovídají jejich názvu. Systém je vytvořen tak, aby byly schopné 
okamžité reakce na uživatelovy podněty, měly malé energetické 
nároky a byly dále softwarově i hardwarově rozšířitelné. 

Do třetí skupiny můžeme zařadit jednoúčelová zařízení, 
komunikační přístroje a podobně. Ve většině případů platí, že menší 
přístroje mají větší stupeň mobility. Díky rozměrům je může mít 
uživatel neustále k dispozici. Daní za menší rozměry je mnohdy pokles 
výkonu, horší ergonomie ovládání, malé a méně čitelné a přehledné 
zobrazovací plochy. Velmi důležitým kriteriem mobility jsou vlastnosti 
baterií, které přístroje využívají jako zdroj energie. Nízká kapacita 
baterie a velký odběr energie omezuje mobilitu počítače. 

 
Notebooky 

První přenosné počítače se nazývaly většinou  laptopy. Jejich 
rozměry nebyly nijak příznivé a přenášení těchto zařízení nebylo 
zrovna příjemné. Se zlepšující se technologií se výrobky stále více 
zmenšovaly. 

Notebooky - pod tímto názvem se většinou chápe počítač 
velikosti stránky A4. Rozměry notebooků jsou řádově 300 x 255 x 35 
mm. Většinou se liší pouze v třetím z uvedených rozměrů (tloušťce), 
který se pohybuje od 25 do 40 mm. Výkon jednotlivých části počítače 
se příliš neliší od stolních variant PC. Je potřeba si však uvědomit, že 
na součásti přenosného počítače jsou kladeny mnohem vyšší nároky 
(musí lépe zvládat otřesy, musí mít menší spotřebu energie...), a tudíž 

jsou přenosné počítače dražší než stolní PC. 
Přenosné počítače nazývané subnotebooky 
mají rozměry staženy na co nejmenší 
velikost. Vzhledem k menšímu prostoru 
uvnitř notebooku jsou mnohé části výměnné, 
například CD ROM místo disketové 
mechaniky, případně se zařízení nacházejí v 
dockstation, do které se notebook zasazuje a 

které může obsahovat i tzv. replikátor portů. Schopnost práce na 
dnešních noteboocích je bez připojení k síťovému zdroji omezena na 
několik málo hodin.  

Speciální kategorií jsou tzv. Tablet PC. Jedná se o notebooky 
s menšími rozměry a hmotnosti, které 
mají mnohdy displej, který se dá buď 
úplně odpojit od části s klávesnicí nebo 
otočit tak, aby ji překryl a dalo se s 
počítačem pracovat i ve stoje bez pevné 
opory. K tomu také přispívá schopnost 
ovládat aplikace nejen klávesnicí nebo 
pomoci myší, ale přímo na displeji pomocí 
speciální tužky - stylusu.   
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Výhody notebooků: 
+ srovnatelný výkon jako stolní počítače 
+ stejný operační systém a aplikace jako u 
stolního PC 
+ menší rozměry a hmotnost než stolní PC 
+ možnost přenášet 
+ vlastní zdroj energie – baterie 
+ hardwarově a softwarově kompatibilní 
s běžnými stolními počítači a jejich 
periferiemi 
 
Nevýhody: 
- nevhodný k častému přenášení (hmotnost 1,5-3 kg) 
- vzhledem ke dlouhému času startu systému je notebook nevhodný 

k okamžitému a rychlému zapisování poznámek, úkolů a jiných dat  
- menší míra mobility než u kapesních počítačů. Jedná se spíše o 

zařízení přenosná. 
 

Kontrolní úkol 
Zjistěte na internetu nebo u prodejců jaké jsou parametry 

notebooků střední třídy. Zaměřte se na typ procesorů, velikost 
displeje, velikost a rychlost pevného disku, velikost paměti, 
komunikační možnosti, doba, po kterou může notebook pracovat na 
vestavěnou baterii. 
 

Kapesní počítače (PDA) a komunikátory 
Vynechejme z této kategorie skupinu digitálních organizérů a 

databank. Ty nelze nazývat plnohodnotnými počítači, hlavně z důvodu 
absence možnosti upgrade a instalování nového software, 
nepřipravenosti pro komunikaci a synchronizaci s PC či jinými 
obdobnými zařízeními. Původním účelem těchto zařízení byla 
jednoduchá práce s kontakty, úkoly a schůzkami. Naproti tomu PDA 
(Personal Digital Assistent) je zařízení, které kromě standardně 
nabízených aplikací umožňuje i další úpravu a instalaci software. 
Mobilní kapesní počítač je zařízení, které splňuje následující kritéria: 

Základním požadavkem na kapesní počítač je co nejvyšší stupeň 
mobility a operativity. Tomuto jsou podřízeny všechny parametry 
přístrojů. Ty musí být malé svými rozměry i hmotnosti, dostatečně 
výkonné, ale nenáročné na zdroj energie. Proto srdcem většiny 
kapesních počítačů jsou procesory architektury RISC, které jsou 
energeticky málo náročné a navíc umožňují například snižování 
frekvence z důvodu dalšího šetření energií. Veškerá data jsou uložena 
v paměťových polovodičových čipech. Operační systém a základní 
aplikace jsou v paměti ROM (dnes mnohdy typu Flash pro možnost 
upgrade základního software) a další aplikace a uživatelská data jsou v 
energeticky závislé polovodičové paměti RAM. Kapacita obou typů 
paměti se pohybuje v řádech desítek až stovek MB. Stále častěji se 
objevuje možnost rozšířit kapacitu paměti pomoci přídavných zařízení 
(CompactFlash, Memory Stick, SmartMedia, MultiMediaCard, SD 
Memory Card). 



150  

 150

Operační systém, aplikace i data jsou neustále přítomná v 
paměti, což umožňuje téměř okamžitou odezvu na požadavky 
uživatele. Systém se nemusí složitě zavádět z pevného disku jako je 
tomu u PC. Software je vytvářen s ohledem na malé rozměry displeje a 
nutnost jednoduchého ovládání a nízké náročnosti vůči hardware.  

Kapesní počítače jsou vybaveny většinou dotykovým displejem, 
který umožňuje zapisování znaků na jeho plochu či přímé ovládání 
aplikací bez nutnosti používat ovládací tlačítka. Rozlišení a velikost 
displeje není vzhledem k rozměrům přístroje velké, ale většinou plně 
vyhovuje svému účelu.  

Přes všechny kvality kapesních počítačů, je stále důležitá jejich 
komunikace s PC. Všechna zařízení umožňují relativně jednoduchou a 
rychlou synchronizaci dat s osobním počítačem a to buď klasicky 
kabelem připojeným například na sériový port nebo nověji na USB či z 
mobilního hlediska výhodnější cestou přes infračervený port. Další 
možnosti přináší technologie s názvem Bluetooth, který je založen na 
přenosu dat pomocí rádiových vln. Na rozdíl od přenosu přes infraport, 
je Bluetooth možný na větší vzdálenost než 1 až 2 metry a rovněž 
drobné překážky nezpůsobují problémy. Při synchronizaci se aktualizují 
data jak v PC, tak v mobilním zařízení, takže na obou máme jejich 
aktuální podobu. Samozřejmostí je rovněž výměna dat mezi 
samotnými kapesními počítači, mezi kapesními počítači a mobilními 
telefony či dalšími přístroji. Trend postupně směřuje k zvýšení 
komunikačních schopností mobilních zařízení. Dnes již nepostačuje, 
aby kapesní počítače uměly komunikovat pouze mezi sebou a s PC, ale 
aby dokázaly komunikovat i ostatními zařízeními a to i na větší 
vzdálenosti. Jedná se o podobný trend, jaký bylo možno zaznamenat u 
osobních počítačů. Nejprve se jednalo o zcela osamoceně pracující 
zařízení, která se postupně začala spojovat v lokálních sítích a dnes ani 
ty nestačí a PC jsou připojována na Internet, tedy sítě rozsáhlé. Rozvoj 
mobilní komunikační techniky k tomuto trendu přispívá.  

Komunikační možnosti sledují tři linie vývoje: 
- Spolupráce PDA a mobilních telefonů - dvě samostatná zařízení s 

kvalitní podporou spolupráce 
- PDA se zabudovaným GSM nebo jiným komunikačním modulem 
- Mobilní telefon se zabudovanými aplikacemi jako u PDA -  

smartpohone  nebo také komunikátor 
 
 

Shrnutí kapitoly 
Mobilita počítačů závisí na následujících parametrech: 
- rozměry přístroje 
- hmotnost přístroje 
- čas, po který může pracovat na bateriový zdroj 
- rychlost odezvy počítače na podnět uživatele 
- komunikační možnosti s jinými přístroji 
 
Typy mobilních zařízení: 
- notebooky, subnotebooky, tablet PC 
- kapesní počítače 
- komunikátory a smartphone 
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25. POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 
 

Cíl lekce 
Cílem lekce je seznámit se se základními principy činnosti 

počítačových sítí.zobrazovacích zařízení počítačů. Dozvíte se, jak 
pracují a jaké mají parametry grafické karty, CRT monitory a LCD. 

 
Po absolvování lekce budete: 

• znát rozdíly mezi sítěmi LAN, WAN a MAN 
• znát základní topologie sítí a jejich výhody a nevýhody 
• vědět, jak pracují modemy 
• vědět, jaké jsou základní typy víceprocesorových serverů a čím se od 

sebe liší 
 
Klíčová slova této kapitoly: 
clinet / server, LAN, peer to peer , topologie sítí, WAN 
 

Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: 
2 hodiny   

 
Počítačové sítě můžeme rozdělit na sítě LAN (Local Area 

Network) a WAN (Wide Area Network). Pro důkladnější pochopení, o 
který druh se jedná, je vhodné stanovit kritéria pro rozdělení na sítě 
lokální a rozlehlé. Někdy se sítě označují jako MAN – metropolitní. 

Prvním kritériem je vzdálenost jednotlivých uzlů sítě. Zatímco u 
sítí LAN jsou povětšinou vzdálenosti velikostí několika metrů až stovek 
metrů, u sítí WAN jsou tyto vzdálenosti mnohem větší a uzlové body 
bývají rozmístěny v rozsáhlejším regionu (mezi městy, státy i 
kontinenty). 

Dalším kritériem pro rozlišení je druh uzlových počítačů. U sítí 
LAN jsou zpravidla uzlovými počítači osobní počítače a pracovní 
stanice, tedy zřízení, které jsou určeny vesměs  pro jediného uživatele. 
Naopak uzlovými počítači rozlehlých sítí bývají nejčastěji počítače z 
kategorie tzv. střediskových, případně minipočítače, tedy stroje, 
vybavené sítí terminálů, schopné sloužit většímu počtu uživatelů 
současně, a pracující nepřetržitě.  

Třetím rozdílem bývá způsob propojení uzlových počítačů. U 
lokálních sítí veškerý hardware nutný k vytvoření sítě kupuje přímo 
provozovatel sítě. Naproti tomu u sítí WAN jsou uzlové počítače 
propojeny pomocí přenosných kanálů, které si majitel nebo 
provozovatel sítě většinou pouze pronajímá od spojových organizací. 

Posledním rozdílem mezi sítěmi WAN a LAN bývá účel, ke 
kterému jsou sítě zřizovány. V případě LAN jde obvykle o sdílení 
nákladných hardwarových periferií (např. laserová tiskárna), sdílení 
souborů, aplikací, přístup do společných databází a jednoduchá 
komunikace mezi uživateli sítě. U rozlehlých sítí jde o přenos zpráv a 
souborů na velké vzdálenosti, možnost přístupu na vzdálený počítač a 
do rozsáhlých databází a využití výpočetní kapacity jiného počítače. 

peer to peer - menší počet uzlů, které mají stejné postavení 
v síti 



152  

 152

clinet / server - větší počet počítačů, sdílení většího množství 
dat. Server má dominantní postavení v síti. 

Počítače se v sítích zapojují podle různých topologií (star, 
sběrnicová, stromová...). 

 
Kontrolní otázka 

Jaký je základní rozdíl mezi sítí peer to peer a sítí postavené na 
architektuře client/server? 
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Topologie sítí 
 
Sběrnicová topologie (Bus) – všechny počítače jsou připojeny ke 

společnému pasivnímu přenosovému médiu, například koaxiálnímu 
kabelu. K výhodám této topologie patří absence aktivní prvků, které 
prodražují zřizovací náklady, nezávislost stanice na výpadku jiné 
stanice, snadné všesměrové vysílání. Mezi nevýhody však můžeme 
zařadit nemožnost současného vysílání více uzlů, vysílat smí vždy jen 
jedna stanice. Při přerušení kabeláže dochází k výpadku celé sítě.  

 
Stromová topologie (Tree) – jedná se rozšíření sběrnicové 

topologie o aktivní prvky, které mohou síť hierarchicky rozčlenit a 
zvýšit propustnost sítě. 

 
 
Hvězdicová topologie (Star) – veškerá komunikace probíhá přes 

centrální uzel sítě. Výpadek jedné stanice nezpůsobí výpadek sítě. 
Takováto síť je relativně snadno rozšířitelná. 
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Kruhová topologie (Ring) – každý uzel je spojen 
s předcházejícím i následujícím, žádný z uzlů není krajní.Síť 
nepotřebuje centrální uzel, naproti tomu výpadek stanice způsobí 
kolaps v celé síti. 

 
 
Páteřní síť (Backbone) – tato topologie se používá při propojení 

více lokálních sítí (i různých topologií). Nosná část sítě musí mít 
vysokou propustnost, aby nezpůsobovala zpomalování činnosti. 
Výpadek jedné lokální větve nezpůsobí výpadek celé sítě. Topologie 
má však větší finanční náklady na zřízení sítě. 

 
Kontrolní otázka 

Jakou topologii má sít ve vaší instituci? 
 

 
Opakovací test 

1. Která z topologií sítí je závislá na centrálním uzlů? 
2. Které sítě se označují jako MAN? 
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Shrnutí kapitoly 
 
Počítačové sítě můžeme rozdělit na sítě LAN (Local Area Network) a 
WAN (Wide Area Network). Pro důkladnější pochopení, o který druh se 
jedná, je vhodné stanovit kritéria pro rozdělení na sítě lokální a 
rozlehlé. 
 
Topologie sítí: 
Sběrnicová topologie (Bus) – všechny počítače jsou připojeny ke 
společnému pasivnímu přenosovému médiu. 
Stromová topologie (Tree) – jedná se rozšíření sběrnicové topologie o 
aktivní prvky, které mohou síť hierarchicky rozčlenit a zvýšit 
propustnost sítě. 
Hvězdicová topologie (Star) – veškerá komunikace probíhá přes 
centrální uzel sítě. Výpadek jedné stanice nezpůsobí výpadek sítě. 
Takováto síť je relativně snadno rozšířitelná. 
Kruhová topologie (Ring) – každý uzel je spojen s předcházejícím i 
následujícím, žádný z uzlů není krajní.Síť nepotřebuje centrální uzel. 
Páteřní síť (Backbone) – tato topologie se používá při propojení více 
lokálních sítí (i různých topologií). 
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26. MODEMY 
Název modem vychází ze zkratky slov modulátor - demodulátor, 

což přesně odpovídá činnosti modemů. Modem je zařízení, které 
umožňuje počítači komunikovat se vzdáleným počítačem pomocí např. 
telefonní linky. Data jsou do modemu přivedena ve formě digitální a 
přenos mezi dvěma modemy se děje ve formě analogové. Linky, které 
data přenášejí mohou být: 

- komutované - jedná se o všeobecně dostupné telefonní sítě 
- pronajaté - jsou určené výhradně pro určité uživatele 
Modemy můžeme rozdělit na: 
- externí - modem má vlastní zdroj, někdy i paměť, diody pro 

kontrolu činnosti modemu. Nejčastěji bývají připojeny ke COM portu. 
- interní - ve formě přídavné karty. Jsou o něco levnější, nemají 

kontrolní diody, vlastní napájecí zdroj a jsou plně závislé na činnosti 
počítače 

- PCMCIA (PC Card) - pro svou vysokou cenu se využívají jen u 
přenosných počítačů 

 
synchronní 
asynchronní 
 
hardwarový 
softwarový 
 
Modemy podléhají standardizaci komise CCITT. Jednotlivé 

standardy se označují V.xx. Příklady:  
V.32 – 9600 bps v plném duplexu, oprava chyb při přenosu, 

specifikace procesu při navazování spojení 
V.32 bis – 14400 bps v reliable a synchronním režimu, při 

potížích se modem přepíná do V.32 (snížení přenosové rychlosti na 
9600 bps). 

V.34 - komunikační rychlost 28800 bps a 33600b/s, komunikace 
modem počítač se děje přes rychlejší paralelní port. Faktická 
průchodnost paralelního portu je až 115.2 Kbps. 

 
V.42 a V.42 bis - doporučení pro bezporuchový přenos dat 

pomocí firemních MNP protokolů. 
V.90 – standard pro přenosovou rychlost 56 Kbps. 
V.92 
MNP protokoly - jedná se firemní protokoly firmy Microcom, 

které jsou určeny pro bezchybný a bezpečný přenos dat pomocí 
modemů. Protokoly se dělí do tříd s označením Třída 1 až Třída 10. 
Příklady: Třída 5 - zabezpečuje zvýšení průchodnosti dat až o 200%, 
používá adaptabilního algoritmu komprese dat. Třída 10 -uplatňuje se 
všude, kde jsou nekvalitní linky.  

Modemy pracující s MNP protokoly mohou pracovat ve třech 
různých režimech: 

Auto-Reliable mod - modem se po navázání spojení se 
vzdáleným modemem v typicky asynchronním provedení přesvědčí o 
tom, zda vzdálený modem je schopen komunikovat pomocí MNP 
protokolů. Pokud ano, pak se oba modemy dohodnou o spojení s co 
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nejvyššími parametry. V opačném případě komunikují v Direct 
(přímém) asynchronním spojením. 

Reliable mod - modem vytvoří spojení se vzdáleným modemem 
jen v případě, že jsou oba schopny pracovat s MNP protokolem, jinak 
je spojení přerušeno. 

Normal mod - modem je schopen komunikovat se vzdáleným 
protokolem bez opravných protokolů. 

Modemy se ovládají pomocí speciálního jazyka, který byl 
původně vyvinut firmou Hayes Microcomputer Product Inc. Každý 
příkaz začíná písmeny AT. Příklady:  

ATA - zvedne sluchátko, vyšle tón „answer“ a čeká na 
inicializační tón druhého modemu 

ATP - nastaví pulzní volbu 
ATT - nastaví tónovou volbu 
ATDP - vytočí telefonní číslo pulzně 
ATDT - vytočí telefonní číslo tónově 
ATZ  - reset modemu 
ATN - vybírá pracovní režim modemu. ATN0 - Normál režim, 

ATN1 - Direct režim, ATN2 - Reliable režim, ATN3 - Auto-Reliable režim 
u modemu s protokolem MNP 5. 

 
Fázová modulace (PM) 
PM je proces, při kterém jsou generovány dva signály se 

shodným kmitočtem a s fázovým posunem. 
 
ISDN modemy 
ISDN (Integrated Services Digital Network) – digitální síť. 
Přenos uživatelských informací je v síti ISDN přenášen po B 

kanálu a informace zabezpečující navázání, uskutečnění spojení a další 
signalizační funkce jsou přenášeny po zvláštním D kanálu.  

B kanál se v síti ISDN používá pro placený přenos informací jak 
hlasových, tak datových. Komunikační rychlost tohoto kanálu je 64 
kbit/s. Obvykle se používají dva kanály typu B. Pokud se spojí můžeme 
data přenášet rychlostí až 128 kbit/s. 

D kanál je určen pro přenos signalizace a jeho rychlost je 16 
kbit/s nebo 64 kbit/s v závislosti na typu přípojky.  

 
ADSL modemy 
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) je technologie, která 

umožňuje přenášet data po běžném telefonním vedení v rychlostech 
řádu stovek kb/s až jednotek Mb/s. 

Princip fungování DSL spočívá ve využití volného frekvenčního 
pásma telefonních přípojek. Pro hlasové služby se používají frekvence 
do 3 400 Hz, které běžnému hlasovému provozu plně postačují. Vyšší 
frekvence jsou volné pro vysokorychlostní přenos dat. Přístup k 
Internetu zajišťují internetoví poskytovatelé, kteří mají připojený 
DSLAM k jejich síti. Na straně koncového uživatele je umístěn DSL 
modem společně se splitterem. Úkolem modemu je namodulování 
datového toku do analogového signálu. Splitter zajišťuje sloučení 
datového signálu s hlasovými službami. 

Zjistěte na internetu parametry současných ADSL modemů. 
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