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Anotace 

Předmětem této práce je popsat postup bezpečného taktování procesoru 

osobního počítače a zmapovat s tím související nárůst výkonu a zákonitě i 

spotřeby. Podíváme se na rizika, výhody a nevýhody a hlavně na důvody proč by 

měl majitel zvedat výkon svého počítače zrovna touto cestou. 
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Summary 

The purpose of this thesis is to describe a safe process for personal 

computer processor overclocking as well as mapping its resulting gain in operating 

speed and, inevitably, its power consumption increase. We will look at the existing 

risks, advantages and disadvantages but mostly we will depict the reasons why 

someone should increase his computer’s operating speed following this path. 
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Seznam použitých zkratek 

ALU   Arithmetic logic unit 

ATX   Advanced technology extended 

BIOS   Basic input output system 

BTX   Balanced technology extended 

CISC   Complex instruction set computing 

CMOS  Complementary metal oxide semiconductor 

DDR   Double date rate 

DIMM   Dual in-line memory module 

DRAM  Dynamic random access memory 

FAP   Fyzický adresový prostor 

FSB   Frond side bus 

GOPS  Giga operations per second 

HW   Hardware 

IDE   Integrated drive electronics 

IT   Information technology 

MOSFET  metal–oxide–semiconductor field-effect transistor 

NAND  Negated AND 

NOR   Not OR 

PCI   Peripheral komponent interconnect 

RISC   Reduced instruction set computing 

ROM   Read only memory 

SDRAM  Synchronous dynamic random access memory 

SRAM  Static random access memory 

SW   Software 

UEFI   Unified extensible firmware interface 

XOR   Exclusive OR 
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1 Úvod 

 Každý, kdo se pohybuje v IT, slovo „taktování“ určitě slyšel, ať už 

v pozitivním nebo negativním slova smyslu. Moje zkušenosti s tímto pojmem jsou 

veskrze kladné, i když několikrát tomu tak být nemuselo. Ale to k pokusům prostě 

patří, zvlášť u těch, kteří razí heslo, chybami se člověk učí. Avšak toto heslo se 

může v IT oboru značně prodražit, a proto se v této bakalářské práci pokusím 

zúročit všechny moje zkušenosti, abych mohl sdílet své nadšení nad tímto 

způsobem zvyšování výkonu počítače. 

 Předmětem této práce bude postup, jak správně a hlavně bezpečně 

přetaktovat počítač v domácích podmínkách. Nebudu psát přímo procesor, 

protože přetaktování procesoru přímo ovlivní několik komponentů počítače. 

Součástí práce bude i zodpovězení hlavních otázek, jako je proč taktovat a pro 

koho je taktování. Já se pomocí praktických testů zaměřím na objektivní odpovědi. 

Nebudu se soustředit na maximální možný takt jednotlivých komponentů, nýbrž na 

takt, který je po ekonomické a dlouhodobě provozuschopné stránce udržitelný. 

Součástí práce bude i popis jednotlivých komponentů, které mají vliv na 

zvýšení výkonu počítače. Při procesu přetaktování však dochází ke zvyšování 

nejen teploty, ale i spotřeby počítače a pokusím se vysvětlit, proč k tomu dochází. 

Vzhledem ke zvýšené energetické náročnosti taktování se budu zabývat i 

celkovou ekonomickou stránkou věci. Cílem práce by pak měla být analýza a 

prezentace výsledků měření výkonu, teploty a spotřeby celkového procesu 

taktování počítače.  
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2 Teoretické základy 

2.1 Co je to taktování? 

 Taktování je zvyšování výpočetního výkonu pomocí zvýšení taktu dané 

komponenty, který při výrobě nastavil výrobce. Každá komponenta má určitou 

pracovní frekvenci, na které výrobce zaručuje stabilní chod a stejně tak má každý 

určitou rezervu. Každý procesor, který koupíte, je schopen běžet na frekvenci 

vyšší, než jakou udává výrobce. Některý zvládne více, jiný méně, záleží na 

technologii výroby, na počáteční frekvenci dané série apod. [1]. Taktovat lze dnes 

téměř všechny procesory, paměti a grafické karty.  

Dříve bylo taktování tabu. Hlavním důvodem bylo porušování licenčních 

podmínek, dnes již tomu tak není a někteří výrobci dokonce staví na dobré 

taktovatelnosti svůj marketing. Není tedy důvod, proč se nepokusit využít plný 

výpočetní potenciál taktované komponenty. [13]. 

2.2 Proč taktovat 

 Taktování s sebou přináší určitá rizika, která budou popsána v další 

kapitole. K tomuto úkonu se uživatelé schylují tehdy, pokud jim výkon jejich 

stávajícího počítače nedostačuje a nemají finance na nový [1]. Tedy čistě 

ekonomické důvody. Jsou ale i uživatelé, kteří berou taktování jako sport. Takoví 

profesionálové si nakupují jen ty nejkvalitnější komponenty, jako značkové 

základní desky, paměti, procesory, u kterých se dá očekávat vysoká 

přetaktovatelnost, špičkové chladiče, skříně apod.[1]. Zde nehrají ekonomické 

důvody žádnou roli. 

2.3 Rizika 

 Jedno z hlavních rizik, které uživatel podstupuje je ztráta záruky. V případě, 

že uživatel bude postupovat nesprávně a procesor zničí, ztratí záruku nejen na 

procesor, ale i na zbytek celého počítače. Přetaktování se totiž většinou provádí 

tak, že se přetaktuje sběrnice základní desky, přičemž všechny ostatní frekvence 

(procesoru, pamětí, apod.) jsou od ní odvozeny. Komponenty počítače tak neběží 

za podmínek stanovených výrobcem. Je tedy logické, že na případná poškození 

se záruka nemůže vztahovat [1]. Pro výrobce ovšem nastává problém, jak 
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prokázat zničení procesoru taktováním. Pokud uživatel procesor vyloženě nespálí, 

dá se taktování jen velice těžko prokázat. Společnost Intel se vydala opačnou 

cestou a k určitým modelům procesorů s odemčeným násobičem je možné 

přikoupit záruku na zničení přetaktováním.  

 Dalším aspektem, který může uživatele odradit od samotného taktování je, 

že taktováním snižujeme životnost komponentů. Samotné zvyšování frekvence 

bez přidaného napětí na životnosti prakticky neubere, ale zvyšováním napětí 

můžeme snížit životnost procesoru až o polovinu. Při taktování se zvětšuje příkon 

součástky, společně s tepelným vyzařováním, čímž dochází ke krácení životnosti 

polovodičových součástek.     

2.4 Komponenty 

2.4.1 Základní deska 

 Základní deska je, jak už je z názvu patrné, základní hardware počítače, 

který má za úkol propojit všechny ostatní komponenty do jednoho fungujícího 

celku a dodávat jim potřebné napájení. Co do velikosti, můžeme rozdělit dnešní 

základní desky na ATX a microATX. Moderní počítače využívají standard BTX. 

 Standard ATX se liší od svého předchůdce AT hlavně uspořádáním 

konektorů, respektive jejich portů a možností softwarového zapínání a vypínání. 

 Standard microATX se liší od ATX pouze ve velikosti a počtu rozšiřujících 

slotů. Byl vyvinut hlavně za účelem minimalizace rozměrů, často obsahuje 

integrovanou grafickou kartu a pro taktování počítače je nevhodný. 

 Standard BTX vychází z ATX, s tím rozdílem, že má snížený profil a jinak 

uspořádané hardwarové prvky pro lepší průchod vzduchu a komunikaci mezi 

jednotlivými čipy.  

 Nejdůležitějším obvodem na základní desce je čipová sada, která je 

složena z čipů northbridge a southbridge. Tyto čipy jsou navzájem propojené a 

fungují jako celek. Zatímco jižní můstek má na starosti komunikaci pomalejších 

zařízení jako jsou sloty PCI, IDE a vstupně-výstupní řadiče, severní můstek 
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komunikuje přímo s procesorem, paměťmi RAM a grafickou kartou. Čipová sada 

není závislá na výrobci základní desky a má svůj podíl na výkonu celého počítače.  

 Základní deska by sama o sobě nemohla fungovat bez řídícího softwaru. 

K tomu slouží BIOS, který je uložen ve flash paměti typu ROM. Všechna nastavení 

jsou odkládána do jiné paměti, která je trvale zálohována knoflíkovým lithiovým 

napájecím článkem. Když tato baterie dochází, mohou se začít mazat nastavení 

BIOSu. Naproti tomu samotný BIOS, je díky použití technologie flash, tímto 

způsobem nedotknutelný a nepotřebuje žádný trvalý zdroj napájení. V případě 

potřeby jej však je možné nahradit novou verzí firmwaru. K tomu slouží flash utility 

umožňující zápis do čipu, ve kterém je ukryt BIOS [5, 6].  

 BIOS však pomalu odchází do ústraní a nahrazuje jej novější a bezpečnější 

UEFI. Stejně jako BIOS funguje jako systém vložený mezi operační systém a 

firmware použitého hardwaru [3]. Na rozdíl od zastaralého BIOSu nabízí pokročilé 

funkce jako je plné grafické rozhraní, secure boot a zavádění operačních systémů 

z disků větších než 2 TB. Velkou výhodou je pak rychlost spouštění operačního 

systému a jako nevýhodu můžeme považovat funkci secure boot, která má 

problém se spouštěním alternativních operačních systémů.   

2.4.2 Procesor 

 Procesor můžeme popsat jako velmi složitý číslicový integrovaný obvod, 

který vykonává jednotlivé strojové instrukce, ze kterých je složen počítačový 

program, umístěný v té chvíli v operační paměti počítače [3]. 

 Současné procesory pro osobní počítače můžeme rozdělit podle délky 

operandu instrukcí na 32 bitové a 64 bitové. Současný trend ve vývoji se zaměřuje 

především na integraci více jader do jednoho čipu. Zvyšování počtu jader je v 

podstatě vynuceno fyzikálními omezeními. Integrací většího počtu jednodušších 

jader je teoreticky možné dosáhnout při stejné výrobní technologii na stejné ploše 

křemíku mnohem vyšší výpočetní výkon, než použitím jediného složitého jádra [3]. 

Výrobní proces je důležitý z hlediska taktování jak pro výslednou spotřebu, tak i 

teplotu. 



Marek Živníček: Analýza vlivu změny taktování procesoru na výkon a spolehlivost počítače 

2014  5 

 

 Architekturu procesoru rozdělujeme na RISC a CISC. Každá z architektur 

má své výhody a nevýhody. Instrukční množina CISC architektury obsahuje veliký 

počet instrukcí, často velmi specializovaných a složitých, které se rozkládají do 

řady jednoduchých operací pomocí mikrokódu uloženého v paměti procesoru. 

Instrukce jsou obvykle víceslabičné a jejich vykonání probíhá v různém počtu 

strojových cyklů v závislosti na počtu slabik instrukce a její složitosti. To vše vede 

ke komplikovanému řešení ALU (aritmeticko-logické jednotky), řadiče a 

specializovaných jednotek. Instrukční množina RISC architektury obsahuje 

relativně malý počet jednoduchých instrukcí. Vykonání instrukcí probíhá ve 

stejném počtu strojových cyklů, obvykle přímo úměrnému počtu slabik instrukce. 

Programy na těchto procesorech jsou rychlejší, ale vzhledem k většímu počtu bitů 

instrukcí potřebují větší paměťový prostor. RISC architektura má výhodu i v menší 

energetické závislosti. Dnešní procesory osobních počítačů využívají výhod obou 

architektur. 

 Základní parametry, které uživatele zajímají z hlediska výkonnosti 

procesoru, bez ohledu na počet jader, technologie, architekturu a výrobní proces, 

jsou taktovací frekvence a velikost cache. Jelikož výkon procesoru určuje, ve své 

podstatě kolik instrukcí zpracuje během jednoho taktu, je logické, že zvyšováním 

této frekvence se zvyšuje samotný výkon procesoru. Velikost cache neboli 

vyrovnávací paměť, je místo, do které si procesor ukládá data, se kterými zrovna 

pracuje, aby je měl v případě potřeby okamžitě po ruce, což jeho práci výrazně 

urychlí [7]. Při taktování bohužel můžeme měnit pouze taktovací frekvenci. 

 Když bych měl shrnout vlastnosti nebo parametry určují výkon dnešních 

procesorů, jako hlavní bych uvedl frekvenci a počet jader společně s architekturou 

a jako vedlejší velikost vyrovnávací paměti a frekvence komunikace s ostatními 

komponenty.   

2.4.3 Operační paměť 

 Zjednodušeně se dá říct, že se jedná se o rychlou paměť pro dočasné 

ukládání dat spuštěného programu. Procesor k ní má rychlejší přístup než 

k pevnému disku, a proto jí používá pro své mezivýpočty. Procesor k ní přistupuje 

pomocí instrukčního ukazatele nebo je adresa přímo součástí strojové instrukce. 
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Je tvořena jednotlivými paměťovými buňkami, uspořádanými do matice. Buňky 

jsou realizovány rozličnými technologiemi. Dohromady tvoří paměťové čipy, které 

jsou osazeny na paměťovém modulu [8]. 

 Paměť komunikuje s procesorem pomocí paměťové sběrnice a je doplněna 

o vyrovnávací paměť typu cache. Jedná se o paměť s přímým přístupem, kde 

adresový prostor označujeme FAP. 

 Obecně lze počítačové paměti rozdělit na statické (SRAM) a dynamické 

(DRAM). 

 SRAM uchovávají informaci v sobě uloženou po celou dobu, kdy jsou 

připojeny ke zdroji elektrického napájení. Paměťová buňka SRAM je realizována 

jako bistabilní klopný obvod, tj. obvod, který se může nacházet vždy v jednom ze 

dvou stavů, které určují, zda v paměti je uložena 1 nebo 0. Jsou výhodné zejména 

pro svou nízkou přístupovou dobu. Jejich nevýhodou je naopak vyšší složitost a z 

toho plynoucí vyšší výrobní náklady. V současné době jsou paměti SRAM 

používány především pro realizaci pamětí typu cache, jejichž kapacita je ve 

srovnání s operační pamětí mnohonásobně nižší [8].  

V paměti DRAM je informace uložena pomocí elektrického náboje na 

kondenzátoru. Tento náboj má však tendenci se vybíjet i v době, kdy je paměť 

připojena ke zdroji elektrického napájení. Aby nedošlo k tomuto vybití a tím i ke 

ztrátě uložené informace, je nutné periodicky provádět tzv. refresh, tj. oživování 

paměťové buňky. Tuto funkci plní některý z obvodů čipové sady. Buňka paměti 

DRAM je velmi jednoduchá a dovoluje vysokou integraci a nízké výrobní náklady. 

Díky těmto vlastnostem je používána k výrobě operačních pamětí. Její nevýhodou 

je však vyšší přístupová doba způsobená nutností provádět refresh a časem 

potřebným k nabití a vybití kondenzátoru [8]. 

Paměť typu DRAM můžeme opět rozdělit na SDRAM a DDR SDRAM. 

Společným prvkem obou pamětí je, že se osazují do DIMM modulů, i když každá 

paměť má svůj ochranný prvek, abychom nemohli zasunout typ SDRAM do DDR 

SDRAM a opačně. Hlavním rozdílem mezi těmito jednotlivými typy je hlavně 

v přenosové rychlosti. Zatímco SDRAM může dosáhnout teoretické rychlosti až 1 
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GB/s u DDR SDRAM je to téměř 2,1 GB/s. Zvýšení rychlosti je dosaženo 

zdvojnásobením množství dat během cyklu. Dnes nejmodernější technologie 

SDRAM s označením DDR 3 je schopna dosáhnout přenosové rychlosti až 17 

GB/s. 

2.5 Přípravy před taktováním 

 Tato část taktování je velice důležitá a často velmi podceňovaná. Uživatel 

by si totiž měl zjistit co možná nejvíce informací o komponentách, které chce 

taktovat. Může se stát, že procesor bude mít dostatečné rezervy ve výkonu, ale 

jeho základní deska ne. Toto je častá situace, kdy procesor má rychlost sběrnice 

FSB např. 800 MHz a základní deska podporuje právě těchto 800 MHz jako 

maximum. Jak je nám už známo z předchozích kapitol, taktování se provádí 

zvyšováním frekvence FSB a zde narazíme na problém v podobě nemožnosti 

zvyšování frekvence. Proto doporučuji věnovat dostatek času hledáním informací 

právě o našich komponentách. Nejenže si ušetříme čas spojený s případným 

neúspěchem, ale můžeme si udělat představu o možných taktech, na kterých 

můžeme počítač stabilně provozovat. Bereme to jako takový odrazový můstek, 

kdy nemusíme zvedat FSB po jednotkách a pak dlouho zbytečně testovat stabilitu, 

ale můžeme hned na začátek zvednout FSB skokově o desítky, a posléze zvedat 

o jednotky a testovat, jestli bude počítač na této frekvenci stabilně pracovat.   

 Další část, která bývá často opomíjená, je aktualizace ovladačů a celkově 

softwaru. To se týká hlavně novinek na trhu, kdy se komponenty „ladí za chodu“. 

Během půlročního provozu se tak může stát, že výrobce uvolní několik verzí 

ovladačů, které opravují nejrůznější chyby. Největší problémy bývají spojeny 

hlavně s kombinacemi různých typů hardwaru, které nemá výrobce možnost 

testovat. Většinou pomůže aktualizace ovladačů grafické karty nebo chipsetu 

základní desky. V mém případě ovšem nepomohlo ani jedno a musel jsem provézt 

aktualizace BIOSu. Moje základní deska byla totiž starší než procesor. V běžném 

provozu oba komponenty nevykazovaly žádné chyby, ale když jsem chtěl začít 

taktovat, setkal jsem se s negativní odezvou. Deska mi nedovolila od určité 

hodnoty zvedat FSB, natož pak napětí a vše se ihned po restartu vrátilo na 

původní hodnoty. Po aktualizaci BIOSu bylo vše v pořádku.   
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2.6 Uspořádání komponentů a teplota 

 Dobré chlazení komponentů je alfa a omega taktování. Zahřívání totiž 

zhoršuje elektrické vlastnosti polovodičů, a čím vetší je hustota polovodičových 

součástek, tím je to horší. Teplo je pro počítač vlastně odpadní produkt, vzniká při 

průchodu elektrického proudu polovodičem. Pravda je tedy taková, že téměř celá 

energie, kterou procesoru předáme, se přemění v odpadní produkt [1]. 

V předchozí kapitole jsem upozorňoval na dobrou informovanost o komponentách. 

V souvislosti s teplotou, můžeme na internetových stránkách výrobce zjistit 

maximální teploty např. procesoru a tuto hodnotu nastavit v BIOSu jako hraniční. 

Po překročení této teploty, se procesor nejprve sám podtaktuje, aby se teplota 

dále nezvyšovala, a když nepomůže ani tento krok, počítač se automaticky vypne. 

Toto je dost důležitá a hojně využívaná pojistka, která vám dokáže zachránit 

procesor před zničením.    

 Pro začátek je třeba zamyslet se nad umístěním počítače v místnosti. 

Vůbec nejhorší je umístit jej do vestavené skříně nebo stolu. V takovýchto 

stísněných podmínkách sice odvedeme teplo ze skříně, ale začne se nám 

kumulovat v bezprostředním okolí počítače. Potom nastane situace, kdy 

nasáváme zpět do skříně teplý vzduch a můžeme mít sebelepší chladicí systém, 

ale teplota bude stále stoupat. 

 Další dobrou pomůckou je otevření počítačové skříně. Při špatném 

poskládání komponentů vzniká ve skříni „hluché“ místo, které se přirozeným 

průchodem vzduchu nedokáže uvolnit a zvedá celkovou teplotu uvnitř počítače. 

Obrázek 1 Aktualizace BIOS  [vlastní zdroj] 
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Toto se týká hlavně míst kolem pevných disků a mechanik. Otevřením skříně se 

teplo dostane ven, aniž bychom narušili přirozený průchod vzduchu ve skříni. 

Nevýhodou je však nadměrná prašnost. Počítač totiž funguje velmi dobře jako 

vysavač prachu z okolního vzduchu a koberce. Prach v počítači může působit 

mechanické poruchy, zejména u různých mechanik, může být také příčinou špatné 

tepelné vodivosti [1]. Rizikové, avšak málo časté, je propojení vývodů v patici 

procesoru, což kvůli vodivosti prachových částic, může zapříčinit zkrat a následné 

zničení procesoru. Častější je však zničení větráku, zapříčiněný zanesením 

ložiska, což v lepším případě povede k vypínání počítače a v horším případě ke 

zničení komponenty. U počítačů ležících na koberci je dobré zajistit nějaké 

vypodložení. Důležité je myslet na údržbu a čas od času skříň šetrně vyčistit od 

přebytečného prachu. Nedoporučuji prach vysávat, protože můžete vysát nějakou 

součástku, naopak nejlepší je použití kompresoru nebo stlačeného vzduchu ve 

spreji.  

Velmi důležité je pak poskládání komponentů uvnitř počítače.  Komponenty 

ve skříni není možné poskládat, jak nás napadne. Kolem nich totiž musí být 

zajištěna alespoň minimální cirkulace vzduchu [1]. Z tohoto pohledu se jako 

nejčastější závada považuje umístění pevných disků a mechanik těsně vedle 

sebe. Tyto komponenty nemají vlastní chladicí systém jako procesor nebo grafická 

karta a při jejich chlazení se spoléhá hlavně na přirozenou cirkulaci vzduchu uvnitř 

skříně. V praxi se jako nepsané pravidlo používá umístění mechaniky na co 

nejvyšší pozici a umístění pevných disku na co nejnižší pozici, kde navíc proudí 

vzduch z dolních otvorů skříně. Někdy se do těchto míst umisťuje přídavný větrák, 

pro lepší přísun chladného vzduchu, jako je to v našem případě. Pro lepší odvod 

teplého vzduchu od procesoru se v některých případech instaluje přídavný větrák 

na bok skříně. Toto je výhodné použít v případě, že se větrák od chladiče 

procesoru nachází horizontálně se základní deskou a teplý vzduch odhání právě 

směrem do boku skříně. 
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Umístění a uspořádání napájecích a datových kabelů, je taktéž velmi 

důležitý prvek pro lepší cirkulaci vzduchu uvnitř skříně, ačkoli to spousta uživatelů 

podceňuje. Hlavně u starších sestav, ve kterých se pro datové spojení pevných 

disků se základní deskou používaly IDE kabely. Tyto kabely se dnes používají už 

jen zřídka a to hlavně pro propojení základní desky a mechaniky. Takový kabel má 

velmi velkou plochu a při špatném umístění dokáže zabránit přísunu velkého 

množství chladného vzduchu k důležitým komponentám, jako je procesor a 

grafická karta. Napájecí kabely, kterých je uvnitř skříně poměrně dost, je dobré 

svazovat pomocí montážních pásků a umístit je podél obvodu skříně, kde nebrání 

cirkulaci vzduchu.  

 V obou případech je dobré, aby se kabely nedotýkaly důležitých komponent 

a jejich chladičů. Může se vám totiž stát, že se kabel zamotá do nějakého větráku 

a zničí jej. Mikroprocesor se pak nebude dostatečně chladit a může dojít ke 

zkrácení životnosti nebo dokonce ke zničení.  

Obrázek 2 Průchod vzduchu uvnitř skříně [vlastní zdroj] 
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Jako poslední doporučení před začátkem taktování počítače bych 

doporučil, aby si uživatel zjistil, kde se na základní desce nachází funkce clear 

CMOS. Často se stane, že nastavíte něco, co vám způsobí zamrznutí počítače. 

Nepůjde vypnout ani zapnout [4]. Naštěstí na základní desce máme funkci clear 

CMOS. V elektronické paměti typu CMOS (SDRAM) jsou totiž uloženy všechny 

nastavení BIOSu, a spuštěním funkce clear CMOS nastavíme systém na původní, 

výrobcem stanovené hodnoty. CMOS je energeticky závislá paměť a proto 

v některých případech stačí pouze vyndat baterii na základní desce. U moderních 

základních desek stačí pomocí jumperu přemostit dvojici pinů a systém se přepne 

do továrního nastavení. 

 

 

Obrázek 3 Clear CMOS [9] 
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3 Analýza vlivu taktování na spotřebu 

 Při přetaktování počítače dochází primárně k navýšení pracovního kmitočtu 

procesoru a přidružených komponent a sekundárně (podle potřeby), ke zvýšení 

napájecího napětí. Obě tyto operace mají za následek nárůst výkonové ztráty na 

procesoru a tím i celkové spotřeby. Při dnešním trendu minimalizace nákladů 

může být tento fakt pro někoho rozhodující a od taktování ustoupí. Jak bude 

ukázáno dále, samotné navýšení frekvence nemá v porovnání s navýšením 

napájecího napětí až takový vliv na celkovou spotřebu. 

 Dnešní moderní digitální obvody, včetně mikroprocesorů, se vyrábějí 

technologií CMOS (complementary metal-oxide-semiconductor), kde základním 

spínacím prvkem je tranzistor MOSFET s N a P kanálem. Výhodou této 

technologie je nízká spotřeba energie ve statickém stavu a vysoká šumová 

imunita. Jak se později dočtete, tato statická spotřeba je v celkové spotřebě 

zanedbatelná, i když v budoucnosti tomu tak být nemusí. 

 Strukturu čipu nejlépe popíše obrázek č. 5. Pro odvození celkové spotřeby  

 

 

procesoru je třeba se zabývat popisem činnosti obvodu na úrovni „CIRCUIT“ tzn. 

na úrovní komplementární dvojice P a N-MOSFET tranzistoru v základním 

Obrázek 5 Struktura čipů [2] Obrázek 4 CMOS invertor [2] 
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Obrázek 6 Průchod nabíjecího proudu  [2] 

zapojení jako invertor (obr. 4). Invertor je základní stavební prvek všech 

moderních digitálních obvodů, pomocí kterých se tvoří složitější logické funkce 

jako např. hradla NAND, NOR, XOR apod. [2]. 

Celkovou spotřebu procesoru lze definovat jako součet dynamické a 

statické spotřeby [2].  

3.1  Dynamická spotřeba 

 

Dynamickou spotřebu můžeme definovat pomocí rovnice (1), 

fVCP DDLDYN

2  (1) 

kde CL je zatěžovací kapacita tvořená dalšími připojenými invertory, VDD je velikost 

napájecího napětí a f  je pracovní kmitočet procesoru. Výkonová ztráta je tvořena 

průchodem nabíjecího proudu kapacity CL P resp. N MOSFET tranzistorem při 

změně výstupní logické úrovně invertoru, viz obr. 6. Ze vztahu (1) vyplývá, že 

dynamická spotřeba závisí lineárně na pracovní frekvenci procesoru a kvadraticky 

na napájecím napětí. Z tohoto výsledku je zřejmé, že zvýšení napájecího napětí 

procesoru bude mít mnohem vyšší dopad na celkový ztrátový výkon, než zvýšení 

pracovní frekvence. 

 

 

 

 

 

 

Jako příklad výpočtu dynamické spotřeby, můžeme uvést následující 

modelovou situaci: V pokročilých technologiích, kapacita CL narůstá tak, jak 

narůstá počet logických hradel umístěných na čipu. Např. při pracovní frekvenci 

500 MHz, technologii CMOS 250nm, průměrné vstupní kapacity 15fF/hradlo,  
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napájecím napětí 2,5 V a při předpokladu čtyřvstupového hradla,  je průměrná 

spotřeba 1 logického hradla 50 W. Pro obvod, kde je např. 1 milion hradel, pak 

bude celková spotřeba 50W. Toto je pouze pesimistický odhad, protože ve 

skutečnosti, ne všechna logická hradla uvnitř procesoru najednou změní svojí 

logickou úroveň a ne všechna pracují na pracovním kmitočtu procesoru [2].  

3.2  Statická spotřeba 

 

Statická spotřeba se týká spotřeby invertoru v tzv. ustáleném stavu. To 

znamená stavu, kdy se vstupní a výstupní napětí nemění. V tomto stavu je vždy 

jeden tranzistor z komplementární dvojice vypnutý a prochází jím pouze tzv. 

saturační proud. Statickou spotřebu můžeme definovat pomocí rovnice (2), 

DDSTATSTAT VIP  (2) 

 

kde ISTAT  je tvořen saturačním proudem PMOS nebo NMOS tranzistoru. Tento 

saturační proud narůstá s teplotou čipu, ale i tak je zanedbatelný, jak ukáže 

následující příklad[2]: 

ISTAT = 170x10-11A,  VDD = 1,5V a  1 000 000 logických hradel 

170x106x10-11x1,5 = 2,6mW 

V porovnání s výslednou spotřebou je statická spotřeba zanedbatelná, 

ačkoliv v budoucnosti, vlivem pokroku ve výrobní technologii a neustálým 

zmenšováním délky kanálu tranzistoru na čipu, saturační proud poroste, což může 

mít za následek významnější dopad na celkovou spotřebu.  
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4 Analýza vlivu taktování na operační systém 

4.1 Vliv taktování  

 V této kapitole uvedu komponenty, které mají přímo vliv na rychlost a 

odezvu operačního systému, potažmo celého počítače. Přetaktováním tohoto 

hardwaru můžeme docílit např. rychlejší komprese a dekomprese souborů, 

rychlejšího zpracování videa a fotografie a v neposlední řadě i větší počet snímků 

za vteřinu u hraní počítačových her. Uvedu též základní postupy jak těchto 

zlepšení dosáhnout v domácích podmínkách.  

4.2 Přetaktování základní desky 

Základní deska je z hlediska taktování nejdůležitější komponenta. Zajišťuje 

veškerou komunikaci mezi jednotlivými komponenty. Pokud tato komunikace běží 

jen na 80-ti procentech maximálního výkonu, nepomůže ani sebevětší změna 

taktovací frekvence procesoru [1]. Z tohoto pohledu nás bude nejvíce zajímat 

čipová sada, neboli chipset, který se skládá z čipů Nothbrigde (severní můstek) a 

Southbridge (jižní můstek). Tuto komunikaci zajišťuje sběrnice FSB, která je pro 

přetaktování počítače ta nejdůležitější. 

  

 

 

 

 

 

 

 

FSB je obousměrná datová sběrnice, která přenáší veškeré informace mezi 

procesorem a severním můstkem. Maximální teoretická šířka pásma FSB sběrnice 

je určena z výsledku šířky sběrnice a množství dat přenesených za časový úsek 

[3]. Od této frekvence se pak odvíjejí ostatní takty v počítači. 

Obrázek 7 Chipset [http://sh.wikipedia.org/wiki/Chipset] 
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Další důležitou sběrnicí, je paměťová sběrnice, která komunikuje mezi 

severním můstkem a pamětí. 

4.3 Přetaktování procesoru 

 U procesoru nás bude nejvíce zajímat pracovní frekvence. Takt, neboli 

pracovní frekvence procesoru, je frekvence, která udává rychlost zpracování dat 

uvnitř procesoru [4]. Hlavním bodem taktování je tedy zvyšování právě této 

frekvence.  

Rychlost procesoru je z hlediska výkonu velmi důležitá, avšak není to vše. 

Důležitá je i konstrukce a výrobní technologie. Výrobní technologie se udává 

v nanometrech a zjednodušeně řečeno značí, jak vysoká může být hustota 

tranzistorů, z nichž se procesor skládá, na křemíkovém jádře [1]. Čím je tranzistor 

menší, tím je rychlejší z důvodu kratších kanálů a tím zvládne i vyšší frekvenci 

spínání. Tento fakt je velice důležitý hlavně při pořizování procesoru. Výrobce totiž 

vyrobí z jedné technologie několik řad procesoru, které se navzájem liší pouze 

pracovní frekvencí. Každá výrobní technologie má laboratorně změřené pracovní 

frekvence, při kterých může procesor stabilně fungovat a při maximální této 

frekvenci výrobce stanový svůj nejvyšší a zároveň nejdražší model. Další modely 

budou pracovat na nižších frekvencích, ale samozřejmě se stejným potenciálem 

jako nejvyšší model. Proto se vyplatí vždy kupovat ten první z řady, kde můžeme 

dosáhnout maximálního nárůstu výkonu, což si předvedeme v praktických testech. 

 Frekvence procesoru se určí součinem dvou hodnot. Tou první je frekvence 

sběrnice FSB a tou druhou pak násobič.  

FSB x násobič = frekvence procesoru 

O sběrnici FSB jsem mluvil o kapitolu výše a nyní je potřeba zmínit násobič. 

Násobič násobí frekvenci externí sběrnice na výslednou frekvenci procesoru. 

Jinými slovy je to číslo, které udává kolikrát je procesor rychlejší než základní 

deska. Zatímco procesor dokáže pracovat na frekvenci 3GHz, frekvence FSB se u 

moderních základních desek pohybuje kolem 200 MHz. Dnes je již normální, že se 

data mezi procesorem a severním můstkem vyměňují vícekrát za jeden cyklus, a 

proto se frekvence FSB násobí počtem výměn. Např. u procesoru Intel dual-core 
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E 5200, který budeme testovat, se tato výměna provádí celkem 4x, a proto je 

udávaná frekvence FSB 800 MHz, ačkoliv reálná frekvence je pouze 200. 

Z jednoduché rovnice uvedené o pár řádků výše je patrné, že frekvenci 

procesoru zvýšíme dvěma způsoby: 

 Zvýšení frekvence FSB 

 Zvýšení násobiče 

Zvýšení násobiče se obvykle nepoužívá hlavně z důvodu, že výrobce u celé 

řady procesoru tuto možnost už při výrobě zakázal. Dříve se tato možnost dala 

„obejít“ přepálením vodičů mezi můstky procesoru s označením L1. Dnes se dají 

koupit série procesoru s otevřeným násobičem už od výrobce, u procesorů Athlon 

je tato série označená jako black edition. U výrobce Intel bývají tyto procesory 

označeny na konci marketingového označení písmenkem K. Tento způsob 

taktování má výhodu v nezávislosti na ostatních komponentech, protože 

zvyšováním násobiče taktujeme pouze procesor. 

Oproti tomu zvýšení frekvence FSB je lákavější a rozšířenější možnost. 

Jednak se nemusí fyzicky nic měnit ani pájet, měnit frekvenci můžete v BIOSu 

nebo přes speciální programy přímo v operačním systému, ale hlavně se změnou 

této frekvence mění i rychlost ostatním komponentám spojených se severním 

můstkem a dochází tak dosažení většího výsledného výkonu. Tento způsob 

taktování je nejoblíbenější pro svou jednoduchost, jelikož většinou stačí spustit 

BIOS, nebo použít speciální, zpravidla výrobcem základní desky dodaný program, 

najít položku frekvence FSB, přepnout ji na manuální nastavení a nastavit nové 

hodnoty [4]. Jako nevýhodu, můžeme považovat závislost na ostatních 

komponentech propojených se severním můstkem. Takto přetaktovaný počítač 

bude sice ve výsledku výkonnější, ale může se stát, že přidružené komponenty 

budou citlivé na změnu frekvence FSB a stávají se tak limitujícím faktorem.  
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4.4 Přetaktování operační paměti 

 Operační paměť je velice důležitá komponenta, která ovlivní nejen celkový 

výkon počítače, ale zároveň má důležitou roli z hlediska stability. Tato paměť 

slouží procesoru pro dočasné ukládání zpracovaných dat a spuštěného 

programového kódu [3]. Přetaktování tedy umožní rychlejší přenos dat mezi 

pamětí a severním můstkem, potažmo procesorem za stejný okamžik. Z toho 

vyplývá, že když je rychlost pamětí příliš nízká, musí procesor čekat, až se k němu 

data určená ke zpracování dostanou [1]. Komunikace mezi severním můstkem a 

pamětí probíhá pomocí paměťové sběrnice. Tato komunikace může být 

synchronní s FSB nebo asynchronní s FSB což vysvětlím o řádek níže. 

 Jako u každého taktování se i u pamětí mění frekvence. Ta se mění buď 

synchronně s FSB, nebo asynchronně s FSB. Synchronní frekvence je přímo 

odvozená od frekvence FSB, tudíž při taktování procesoru zvedáním frekvence 

FSB se přímo zvedá i frekvence pamětí. U asynchronní frekvence používáme tzv. 

děličku pamětí, která nám umožní, aby byla frekvence pamětí relativně nezávislá 

na velikosti frekvence FSB. U standardních pamětí typu DDR2 jsou děličky 

nastaveny výrobcem tak, aby výsledná frekvence v závislosti na FSB byla 

400/533/667/800 MHz. To nám umožní dosáhnout daleko větších taktů, než při 

synchronním zvyšování frekvence. 

 V praxi se používá metoda, kdy už na začátku taktování snížíme frekvenci 

pamětí o jeden či dva stupně nižší (z DDR 400 na DDR 333) a postupným 

zvyšováním frekvence FSB se zvyšuje, jak frekvence procesoru, tak i pamětí. 

Obrázek 8 Manuální nastavení BIOSu [vlastní zdroj] 
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5 Srovnávací měření 

5.1 Podmínky a sestavy 

 V následující kapitole přetaktuji procesory dvou sestav. Pokusím se, aby 

testy byly co nejobjektivnější, tzn.: testování proběhlo během jednoho dne, za 

stejných počátečních podmínek. Neměnila se teplota, tlak ani jiný faktor, který by 

mohl narušit výsledky testu.  

První sestava obsahuje procesor značky AMD s obchodním označením 

Sempron 3000+, v době jeho uvedení na trh se jednalo o druhý nejlepší model 

řady Sempron s jádrem barton. Základní takt je stanoven na 2000 MHz (166x12) a 

jako maximální provozu schopná frekvence se ukázala 2160 MHz (180x12). Druhá 

sestava obsahuje procesor od konkurenční značky Intel s obchodním označením 

Dual-core E5200 a v době svého uvedení na trh to byl tzv. lowend určený hlavně 

pro kancelářskou práci. Základní takt je stanoven na 2500 MHz (200x12,5) a jako 

maximum se ukázala frekvence 3000 MHz (240x12,5) bez zvyšování napětí a 

3200 MHz (256x12,5) se zvýšením. 

  

Testovací sestavy 

  I. II. 

Procesor AMD Sempron 3000+ INTEL Dualcore E5200 

Počet jader 1 2 
Jádro procesoru Barton Wolfdale 
Výrobní proces 130 nm  45 nm  
Takt procesoru 2000 MHz 2500 MHz 
FSB procesoru 166 MHz (real 333 MHz) 200 MHz (real 800 MHz) 
Násobič 12 12,5 

Velikost cache 512 KB 2 MB 
Základní deska ECS 848A GIGABYTE EP43-DS3L 
Chipset SIS 748 INTEL P43 
Velikost RAM 512 MB  8192 MB  
Typ RAM DDR DDR2 
Frekvence RAM 400 MHz 800 MHz 

Grafická karta GeForce 4 Ti 4200 Ati HD 4870 
Pevný disk Seagate 80GB  WD 500 GB  
Počet otáček 7200 ot/min 7200 ot/min 

Zdroj Eurocase 350W LC Power 550x 

Operační systém Windows XP Windows 7 

Rok zavedení 2004 2009 

Tabulka 1 Sestavy [vlastní zdroj] 
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5.2 Popis testovacích programů a použitých prostředků 

 Testované programy pro AMD Sempron 3000+: 

 3D Mark 2003 

- Populární benchmark na otestování počítače od Futuremark. 

 PC Mark 2004 

- Benchmark zaměření především na výkon celého počítače také 

od Futuremark. 

 PC Wizzard 2010 

- Kvalitní nástroj na detekci hardwaru, jehož součástí jsou i funkce 

na otestování komponent. 

 Everest Ulitimate Edition 

- Podobný nástroj jako PC Wizzard, ale známější. 

 BurnInTest V6.0 

- Výborný program na otestování stability počítače. 

Testovací programy pro Intel Dual-Core E5200: 

 3D Mark 2003 

 3D Mark 2005 

- Novější verze benchmarku do Futuremark. 

 PC Mark 2005 

- Novější verze programu na otestování celého počítače od 

Futuremark. 

 PC Wizzard 2013 

- Novější verze nástroje na detekci hardwaru s funkcí testování 

HW. 

 Everest Ultimate Edition 

 SiSoft Sandra 2013 

- Kvalitní SW pro kompletní diagnostiku HW. 

 BurnInTest V6.0 

Z důvodu nekompatibility některých programů s Windows XP SP1 

nebyly použity stejné verze programů u obou počítačů. 
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Spotřebu počítače můžeme zjistit: 

 Softwarově 

 Hardwarově 

SW řešení funguje na principu identifikace HW a jeho průměrné spotřeby 

z interní databáze. Jednou z nevýhod je, že program nebere v úvahu změnu 

taktovací frekvence nebo napětí procesoru. Další nevýhodou je rozdílná spotřeba 

v klidu a zátěži počítače.  

HW řešení je podstatně lepší varianta, hlavně proto, že eliminuje obě velké 

nevýhody SW řešení uvedené v předchozím odstavci. Jako nevýhodu můžeme 

považovat měření spotřeby počítače jako celku s nemožností zjištění spotřeby 

jednotlivých komponentů. To se projeví hlavně v taktování počítače zvedáním 

frekvence sběrnice FSB, jelikož tímto způsobem zvedáme frekvenci a zároveň 

spotřebu dalších komponentů, výsledný rozdíl ve spotřebě pak nemůžeme přičítat 

pouze procesoru. I přes tento nedostatek bylo měření spotřeby zabezpečeno 

měřičem spotřeby elektrické energie tzv. zásuvkovým elektroměrem. Parametry 

měřiče spotřeby viz. příloha. 

Spotřebu jsem měřil tak, že jsem si stanovil v každém programu úsek, ve 

kterém jsem odečetl aktuální spotřebu z elektroměru a hodnoty posléze 

zprůměroval. 

K měření teploty procesoru jsem použil počítačový program speedfun v.4.49, 

který využívá teplotních čidel pro měření teploty procesoru nebo chipsetu,  

umístěných přímo na základní desce a není proto potřeba využívat externí 

teploměr. Výhodou programu je i monitorování napětí, možnost regulace otáček 

větráků, kompatibilita se všemi druhy operačních systémů od společnosti 

Microsoft a freewarová licence.    

Ke zjištění aktuálního napětí jednotlivých komponentů jsem využíval program 

CPU-Z v.0.3.8., jehož výhodou je kompatibilita mezi operačními systémy 

společnosti Microsoft a dokáže zobrazit výslednou frekvenci po přetaktování spolu 

s násobičem a hodnotou frekvence sběrnice FSB.  
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5.3 Testování výkonu a stability 

5.3.1 AMD Sempron 3000+ 
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5.3.2 Intel Dual-Core E5200 
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5.4 Testování spotřeby a monitorování teploty 

5.4.1 AMD Sempron 3000+ 
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5.4.2 Intel Dual-Core E5200 
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6 Zhodnocení výsledků a doporučení 

6.1 Přehled 

 

 

 

 

 

Procesor Programy 
Před 

taktováním 

Po 
taktování 
(standard 

napětí) 

 - 
Nárůst 

[%] 

AMD 
Sempron 

3000+ 

3D Mark 03 1123 1155   2,8 

PC Mark 04 2989 3171   6,1 

PC Wizzard CPU 7286 7896   8,4 

PC Wizzard 
Systém 

9268 9987   7,8 

Everest CPU 
Queen 

1822 1970   8,1 

Everest FTP Julia 1372 1474   7,4 

Everest 
Propustnost 

1946 1990   2,3 

Procesor Programy 
Před 

taktováním 

Po 
taktování 
(standard 

napětí) 

Po 
taktování 
(přídané 
napětí) 

Nárůst 
[%] 

Intel 
DUAL-
CORE 
E5200 

3D Mark 03 46113 47892 48296 4,7 

3D Mark 05 14875 17292 17882 20,2 

PC Mark 05 6281 7566 8061 28,3 

PC Wizzard CPU 528 526 453 -14,2 

PC Wizzard 
Systém 

2197 2511 2620 19,3 

SiSoft Sandra 15,85 18,98 20,16 27,2 

Everest CPU 
Queen 

4832 5795 6184 28,0 

Everest FTP Julia 9543 11447 12214 28,0 

Everest 
Propustnost 

5265 5497 5781 9,8 

Tabulka 2 Přehled [vlastní zdroj] 
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6.2 Zhodnocení výsledku AMD Sempron 3000+ 

Mým cílem bylo přetaktovat procesor AMD Sempron 3000+ na úroveň AMD 

Athlon XP 3200+. Oba modely vycházejí z jádra Barton a řadí se k jedněm 

z nejlepších procesorů patice 462. Hlavní rozdíly mezi Sempronem 3000+ a 

Athlonem 3200+ jsou: 

 

 

AMD Sempron 3000+ 

 
Spotřeba 
před[W] 

Spotřeba 
po[W] 

Spotřeba 
rozdíl[%] 

Teplota 
před[°C] 

Teplota 
po[°C] 

Teplota 
rozdíl[%] 

3D Mark 03 124 132 6,5 38 41 7,9 

PC Mark 04 122 130 6,6 40 41 2,5 

PC Wizzard 2010 125 127 1,6 37 39 5,4 

Everest Ultimate 120 122 1,0 37 39 5,4 

Tabulka 3 Spotřeba a teplota AMD Sempron 3000+ [vlastní zdroj] 

Tabulka 4 Spotřeba a teplota Intel Dual-Core E5200 [vlastní zdroj] 

Intel DUAL-CORE E5200 

  

Spotř. 
před 
[W] 

Spotř. 
3,0GHz 

[W] 

Spotř. 
3,2GHz 

[W] 

Spotř. 
rozdíl 
[%] 

Teplot. 
před 
[°C] 

Teplot. 
3,0GHz 

[°C] 

Teplot. 
3,2GHz 

[°C] 

Teplot. 
rozdíl 
[%] 

PC 
Wizzard 

2013 
167 173 209 25,1 49 51 52 6,1 

Everest 
Ultimate 

162 170 185 14,2 44 45 55 25,0 

PC Mark 
05 

163 169 182 11,7 49 51 53 8,2 

3D Mark 
03 

210 218 235 11,9 49 51 53 8,2 

3D Mark 
05 

192 200 216 12,5 50 51 53 6,0 

SiSoft 
Sandra 

162 173 179 10,5 52 53 55 5,8 
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Procesor AMD Sempron 3000+ se podařil přetaktovat na frekvenci 2160 

MHz, což odpovídá rovnici 180 (FSB) x 12 (násobič) a paměti se tímto krokem 

ustálily na frekvenci 404 MHz. Teplota se přitom držela v maximální zátěži na 

41°C. V konečném důsledku to znamená celkový nárůst výkonu o 2,3% - 8,4% 

podle použitého programu. Výsledek nesplnil očekávání, a to hlavně z těchto 

důvodů: 

- Nekvalitní základní deska 

- Nemožnost přidání napětí 

- „strop“ 130nm výrobní technologie 

- 2. nejlepší model své třídy 

Bohužel se mi nepovedlo přetaktovat procesor na tížených 2200 MHz. 

Jsem si jist, že kdybych mohl přidat napětí o 0,5V, docílil bych pomyslné mety. A 

proč jsem si vybral pro srovnání zrovna procesor AMD Athlon 3200+? Mají stejnou 

patici, výrobní technologii i jádro. Rozdíl je jen v napětí, frekvenci, násobiči a 

hlavně v ceně. Když k ceně přičtu cenu za spotřebovanou energii při přetaktování 

procesoru a vžiju se do role počítačového hráče, který je podle společnosti NPD, 

která přišla se studií o hardcore hráčích hrajících průměrně 18 hodin týdně, vyjde 

nám tato tabulka [10]: 

 

 

 

  
AMD Sempron 

3000+ 
AMD Athlon 

3200+ 

Násobič 12 11 

Frekvence 
FSB[MHz] 

166 200 

Frekvence 
procesoru[MHz] 

2000 2200 

Napětí[V] 1,6 1,65 

Tabulka 5 Srovnání AMD Sempron 3000+ [vlastní zdroj] 
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AMD 
Sempron 

3000+ 

AMD 
Athlon 
3200+ 

 
cena procesoru 
(10/2004) [Kč] 

122$ x 
26Kč = 
3172 

179$ x 
26Kč = 
4654 

$[12] 

rozdíl spotřebované 
energie [Kč] 

+21  - 

1kWh=5,5K
č [vlastní 

zdroj] 

výsledek [Kč] 
3193 4654 

  

              Tabulka 6 Zhodnocení AMD Sempron 3000+ [vlastní zdroj] 

Z této tabulky lze vyčíst, že ročním používáním přetaktovaného procesoru 

AMD Sempron 3000+ k hraní počítačových her podle studie společnosti NPD, 

zaplatíme za elektřinu jen o 21Kč více, ale celkový rozdíl je 1461Kč.  

6.3 Zhodnocení výsledku Intel Dual-Core E5200 

  Opět bylo mým cílem srovnání procesorů stejné modelové řady, tedy 

procesorů Intel Dual-Core E5200, E5700 a E5800, které se od sebe liší pouze 

v násobiči. Mnou testovaný procesor Dual-Core E5200 patří mezi první 

z modelové řady a lze tedy předpovídat velký potenciál k taktování. Procesory 

Intel Dual-core Exxx mají všeobecně velký potenciál k taktování, protože jsou 

vyráběny 45nm technologií, mají nízké základní napětí a vysoké násobiče. 

 

 

 

   

 

 

 

  E5200 E5700 E5800 

Násobič 12,5 15 16 

Frekvence 
FSB[MHz] 

200 200 200 

Frekvence 
procesoru[MHz] 

2500 3000 3200 

Napětí 1,36 1,36 1,36 

Tabulka 7 Srovnání Intel Dual-Core E5200 [vlastní zdroj] 
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Podařilo se mi procesor přetaktovat nejprve na frekvenci 3000 MHz (12,5x 

240) bez přidání napětí, protože jsem tuto frekvenci již dříve provozoval, věděl 

jsem, že bude stabilní. Tato hodnota odpovídá procesoru Intel Dual-Core E5700, 

což byl jeden z mých cílu. Dá se říct, že jsem zcela zadarmo získal procesor o 

několik stupňů vyšší. Po dalším zvyšování frekvence FSB, byť jen o jeden stupeň, 

se počítač nechtěl spustit. Přidal jsem proto napětí, ale po restartu počítače se 

hodnoty vrátily na původní. Rozhodl jsem se pro aktualizace BIOSu a můj krok se 

ukázal jako správný. Nastavil jsem frekvenci procesoru na 3200 MHz, která 

odpovídá modelu Intel Dual-Core E5800 a pro jistotu jsem přidal napětí nejen 

procesoru, ale i pamětem, protože už pracovaly na vyšší frekvenci, než byla jejich 

základní. Teplota přitom v zátěži nepřesáhla 55°C. V konečném důsledku to 

znamenalo celkový nárůst výkonu podle použitého programu od 4,7% do 28,3%. 

V tabulce lze zpozorovat jednu zápornou hodnotu v nárůstu výkonu, a sice 

hodnotu (-14,2%), kterou připisují systémové chybě. Krajní hodnota 4,7% 

odpovídá použitému programu, který je zaměřen především na grafický výkon. 

Naopak hodnota 28,3% byla vyčíslena na základě použitého programu na měření 

výkonu pouze procesoru.  

Jelikož datum vydání srovnávaných procesoru od sebe dělí bezmála 2 roky, 

vžiji se do role uživatele, který řeší upgrade svého počítače a rozmýšlí se mezi 

možností taktování nebo koupí nového procesoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Model E5200 E5700 E5800 

 datum 
uvedení na 

trh 
10/2008 8/2010 1/2011 

 

cena [Kč] 
86$ x 

19,9Kč 
= 1711 

75$ x 
19,2Kč 
= 1440 

80$ x 
19,0Kč 
= 1520 

$[12] 

rozdíl 
spotřebované 
energie[Kč] 

 - +41 +129 
1kWh=5,5Kč 

[vlastní 
zdroj] 

Tabulka 8 Zhodnocení Intel Dual-Core E5200 [vlastní zdroj] 
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Z tabulky lze vypozorovat, že rozdíl mezi koupí nového procesoru a cenou 

elektřiny, kterou spotřebujeme zvýšením frekvence a napětí taktováním, je 

znatelný. V porovnání s investicí je cena za spotřebovanou elektřinu 

zanedbatelná. Přetaktováním procesoru Intel Dual-Core E5200 se zcela zdarma 

dostanu na výkon procesorů E5700 a E5800. Ušetřím peníze za jejich nákup, a i 

když spotřebuji více energie na jejich provoz, stále se mi vyplatí provoz 

přetaktovaného procesoru před nákupem nového. 

6.4 Doporučení 

Z výsledků je patrné, že se taktování komponentů počítače se vyplatí 

zejména pro tyto uživatele: 

- Profesionálové (hráči počítačových her)  

- Potřebující výkon (práce s videem a fotografiemi) 

- Mající omezený rozpočet (v záruce) 

- Potřebující oživit zastaralý počítač (po záruce) 

Profesionálové jsou především dobře informovaní uživatelé a většinou si 

kupují komponenty s výborným taktovacím potenciálem. Provozují přetaktovaný 

komponent na vysoké frekvenci se zvýšeným napětím, ale se špičkovým 

chlazením a jsou si vědomi všech rizik, které taktování přináší.  

Ti, co potřebují výkon, si komponent koupí, bez ohledu na potenciál. Často 

ty nejlepší na trhu a i přes značný výkon počítače, si taktováním dopřejí ještě pár 

procent výkonu navíc. Při zpracování videí nebo prácí s vektorovou grafikou je 

potřeba značný výkon a při načítaní souborů záleží na výkonu počítače. 

Uživatelé mající omezený rozpočet si koupí levné komponenty a zvýšením 

výkonů pomocí taktování mohou ušetřit nemalé peníze, avšak podstupují riziko 

ztráty záruky. 

Uživatelé, kteří potřebují oživit starý počítač, mají velkou výhodu v tom, že 

jejich komponenty jsou často po záruční době. Prakticky taktováním mohou jen 

získat, ale někdy je nárůst výkonu nepatrný a při opravdu starém počítači už 

nepomůže ani změna taktovací frekvence jednotlivých komponentů. 
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7 Závěr 

 Cílem této práce bylo popsat metodu zvýšení výkonu osobního počítače 

pomocí zvyšování taktovacího kmitočtu daného komponentu a provést testovací 

měření výkonu a stability. To s sebou přineslo i pohled na jednotlivé prvky 

osobního počítače z pohledu jejich rozdělení, architektur a výrobních technologií, 

které společně tvoří nemalou část na celkovém výkonnostním nárůstu.  

Při plnění tohoto cíle jsem zjistil, že přetaktování procesoru přímo ovlivní i 

další komponenty, jako jsou základní deska a operační paměť, které jsou zároveň 

velmi důležité pro celkovou stabilitu systému. Zároveň byla sledována teplota 

procesoru a rozdíl ve spotřebě celého systému před a po změně taktovací 

frekvence. Bylo zjištěno, že zvedání napájecího napětí má dalekosáhlejší 

následky z pohledu zvyšování teploty a spotřeby, než zvyšování frekvence daného 

komponentu.  

V této práci nebylo primárním cílem přetaktování komponentu až za hranici 

únosnosti a maximalizace výkonnostního nárůstu, nýbrž přetaktování čipu na 

úroveň vyššího modelu, založeného na stejné architektuře a zhodnotit celkový 

ekonomický přínos. Z výsledků měření je patrné, že změna frekvence a 

napájecího napětí má vliv na celkový výkon a spotřebu osobního počítače, ale 

rozdíl je v porovnání s rozdílem v pořizovací ceně zanedbatelný. Bylo také 

zjištěno, že daleko větší taktovací potenciál mají první procesory ze stejné 

modelové řady a procesory vyráběné modernější výrobní technologií. Zároveň 

testovací měření ukázalo na úzkou souvislost s kvalitou ostatních komponentů, 

kdy můžeme mít sebelepší procesor s obrovským taktovacím potenciálem, ale bez 

kvalitní základní desky a operační paměti se požadovanému cíli nepřiblížíme.  

Z těchto závěrů lze usuzovat, že při dodržování určitých zásad, můžeme 

stabilně, levně a bezpečně provozovat přetaktovaný procesor na úrovni vyššího 

modelu. Současně by měl uživatel brát zřetel na porušování licenčních podmínek, 

které s sebou taktování přináší a krácení doby životnosti přetaktovaných čipů, 

zejména když si uživatel stanoví svůj cíl na hranici výrobní technologie daného 

čipu a nebere ohledy na celkový ekonomický dopad.    
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