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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

V bakalářské práci je stručně nastíněn vývoj výpočetní techniky. Většina práce je 

věnována popisu jednotlivých komponent osobních počítačů. Byly vybrány tři různé 

typy počítačových sestav u kterých je hodnoceno několik kritérií. Dále je z mnou 

vybraných komponent popsána montáž počítače s oživením celé sestavy a instalací 

operačního systému. V závěru celé práce byly jednotlivé počítačové sestavy 

zhodnoceny spolu s doporučením jejich použití. 

Klíčová slova: tranzistor, procesor, montáž, instalace, testování 

ANNOTATION OF THE BACHELOR THESIS 

In the bachelor work development of information technology is indicated. Most 

of the work is devoted to description of every single component of personal computers. 

There were chosen three different types of computer configuration and those are 

evaluated by several criterions. Further is the description of computer installation with 

activation of the whole configuration and installation of operating system. In the end of 

my bachelor work particular computer configuration are reviewed along with 

recommendation for their use. 

Key words:  transistor, processor, assembly, installation, testing 
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1. Úvod 

Výpočetní technika proniká snad již do všech odvětví lidské činnosti. Využívá se 

v zemědělství, pro plánování osetí polí, hnojení, sklizeň a vyhodnocení úrody. 

V průmyslu jí najdeme jak v lehkých tak těžkých odvětvích, od posunu pasů až po 

řízení komplexních montážních linek. Člověk výpočetní techniku využívá pro 

mapování zemského povrchu, od návrhu družice, jejího vypuštění na oběžnou dráhu 

Země, až po přenos a zpracování získaných dat. 

 S jednotlivými díly osobních počítačů se setkáme téměř ve všech domácích 

spotřebičích. Integrované obvody najdeme v lednicích, pračkách a mikrovlnných 

troubách. Procesory, různé typy pamětí a pulzní zdroje nalezneme v televizích, zejména 

v moderních plazmových a LCD, v přehrávačích CD/DVD a systémech domácího kina. 

Příjem satelitního a pozemního digitálního vysílání se rovněž neobejde bez těchto 

součástí, které byly primárně určeny pro osobní počítače. 

Dalším odvětvím, kde se setkáme s masivním zastoupením výpočetní techniky je 

automobilový průmysl. Bez palubního počítače již žádné moderní auto nenastartujete. 

Palubní počítač dávkuje a řídí vstřikování paliva do komor válců. Určuje přesný poměr 

vzduchu, který se s palivem má smísit pro optimální výkon a spotřebu automobilu. Řídí 

brzdový systém ABS a prostřednictvím svých čidel se stará o provozuschopnost všech 

součástí automobilu. 

Svou bakalářskou prací se snažím přiblížit svět výpočetní techniky tomu, kdo se 

zajímá nejen o to, kde se počítač zapíná, ale jak vlastně pracuje a co všechno se pod 

jeho krytem skrývá. 

Dále jsem se pokusil o srovnání některých mnou vybraných počítačových sestav 

z hlediska výkonu, vybavení, použití a ceny. 
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2. Historie  

Vývoj v oblasti výpočetní techniky způsobilo časté využívání matematiky. 

Číselné výpočty znamenaly velkou duševní námahu. Proto vždy existovala snaha, aby 

tato námaha byla zjednodušena, zrychlena a hlavně člověku usnadněna. 

Za vynálezce počítače je považován Charles Babbage, který v 19.století vymyslel 

základní principy pro složité výpočty. Jeho stroj obsahoval ‘‘sklad‘‘ (paměť) a 

‘‘mlýnici‘‘ (procesor), což mu umožňovalo provádět rozhodnutí a opakovat instrukce. 

Navržený počítač Analytical Engine pracoval s 50-ti místnými čísly a pevnou 

desetinnou čárkou. Navrhovaným pohonem byl parní stroj. Analytical engine by 

pravděpodobně nikdy nevznikl bez přispění Babbageovi přítelkyně A. Kingové, 

hraběnky z Lovelace. Ta Babbageho stroj nejen detailně popsala, ale také vytvořila 

návrh jeho programování pomocí děrných štítků. Dá se říci, že to byla první 

programátorka – jejím dílem jsou pojmy jako podmíněný a nepodmíněný přeskok, 

podprogram a cyklus. V její práci se již objevily základy algoritmizace, což je doposud 

jeden z hlavních principů programování. Zhruba do 50. let dvacátého století se děrný 

štítek stává hlavním vstupem pro počítače. 

2.1. Počátky rozvoje moderní výpočetní techniky 

Pro rozvoj moderní výpočetní techniky byl zlomovým okamžikem vynález 

tranzistoru. V meziválečné době, kdy s rostoucími nároky na elektronická zařízení rostla 

i jejich složitost, rozměry, váha a samozřejmě i cena, zaujímal osmnáctitisícový 

elektronkový počítač prostor několika místností. Cena elektronického vybavení 

bombardovacího letadla činila několikanásobek ceny samotného letadla. Se složitostí 

rostla i poruchovost a náročnost na obsluhu. Snaha zvýšit spolehlivost vedla ke 

zdvojování důležitých částí zařízení, takže ta byla ještě těžkopádnější. Bylo zřejmé, že 

pro další vývoj dosavadní prostředky nestačí a že bude nutno využít nových kvalitativně 

odlišných materiálů a jejich vlastností. 

Na základě určitých předválečných zkušeností s polovodiči, padla volba právě na 

ně. Tak byl v lednu 1946 v Bellových telefonních laboratořích v USA založen Bell 

Gang - ‘‘polovodičový tým‘‘ ve složení William Shockley, John Bardeen a Walter 

Brattain, viz Obrázek č. 1. 
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Obrázek č. 1 - Polovodičový tým 

Hned v lednu 1946 udělali první zásadní rozhodnutí: svoji pozornost zaměřili na 

krystaly křemíku a germania a zcela ignorovali ostatní materiály používané 

v předchozích výzkumech. Ke konci roku 1947 se snažili modifikovat vlastnosti 

povrchové vrstvy germania, elektrolyty obklopující kovové kontakty. Později nahradili 

elektrolyty napařeným zlatým bodem, vytvářejícím bodový kontakt. Brattain nakonec 

umístil kontakty na dva proužky zlaté fólie uložené těsně vedle sebe a zalisované do 

povrchu germania. Při zapojení do elektrického obvodu zjistil přírůstek energie, 

‘‘tranzistorový‘‘ efekt byl objeven! To se stalo 16. prosince 1947, téměř po dvou letech 

od založení týmu. Na Štědrý den byl nový objev předveden vrcholovému managementu 

Bellových laboratoří. Zveřejnění vynálezu však bylo odloženo o šest měsíců, až do 

června 1948. Jednak kvůli porozumění vynálezu a zejména k přípravě patentové pozice. 

Fyzikální základy objevu však stále nebyly jasné, ale transfer rezistor už byl na světě. 

 První krok k objasnění fyzikálních základů tranzistoru učinil Shockley svou 

formulací teorie pozitivně-negativních (P-N) přechodů a role, kterou hrálo vysílání 

pohyblivých nosičů nábojů na jedné straně a jejich přijímání na protilehlé straně. Svoji 

analýzu brilantně zakončil vynálezem přechodového (plošného) tranzistoru. Ten si 

představoval jako sendvičové uspořádání slabé destičky materiálu typu N mezi dvěma 

oblastmi typu P. Spojí-li se tyto oblasti v pořadí N-P-N a přiložíme-li vhodně póly 

zdrojů napětí, budou elektrony volně přecházet z levé oblasti N (emitor) do střední 

oblasti P (báze) a odtud do pravé oblasti N (kolektor). Proud procházející kolektorem 

bude mnohonásobně větší než proud na emitoru. Takto zapojený tranzistor funguje jako 

zesilovač. 

 Pro výrobu tranzistoru se používaly dva materiály: germanium a křemík. Už od 

začátku se vědělo, že křemík má vhodnější vlastnosti. Křemík je energeticky 

výhodnější, je méně závislý na změně teploty a proud v závěrném směru je menší. 

Zpočátku však výrobu křemíku požadované kvality ztěžoval náročný chemický a 

metalurgický proces (tavící teplota křemíku je 1415 °C ve srovnání s 937 °C germania). 
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Teprve v roce 1953 se našel způsob výroby křemíku zaručující čistotu porovnatelnou 

s čistotou germania. 

 Mezitím (v roce 1952) Bellovy laboratoře prodaly patentní práva na tranzistor 

každé společnosti, která byla ochotna za ně zaplatit 25000 $. Hromadné výrobě 

tranzistorů už nic nestálo v cestě. V roce 1952 se tloušťka destičky báze podařila snížit 

na 10 mikrometrů a tím se podařilo zvýšit mezní kmitočet tranzistoru na 10 MHz, 

v roce 1954 byl vyroben první difusní germaniový mesa tranzistor s mezním kmitočtem 

500 MHz a o rok později i křemíkový. V roce 1956 dostává původní ‘‘tranzistorový‘‘ 

tým Nobelovu cenu. 

 Další vývoj směřující k miniaturizaci v této oblasti byl uspíšen ruským 

úspěchem s prvními umělými družicemi Země typu Sputnik. Vznikl nový prvek - 

integrovaný obvod. První úspěch zaznamenal Jack Kilby koncem srpna 1958. Jeho 

integrovaný obvod byl tvořen miniaturními rezistory, kondenzátory, diodami a 

tranzistory na jediné křemíkové destičce. Vzájemné propojení bylo provedeno klasicky: 

dráty. V lednu roku 1959 se o totéž pokusil Robert Noyce, ten však vytvořil spoje 

fotografickou cestou a leptáním hliníkové nebo zlaté fólie. 

Od roku 1960 následoval rychlý vývoj, který představuje zdvojnásobení počtu 

aktivních prvků na jednom čipu každých 18 měsíců. Tento vývoj byl popsán jako 

Moorův zákon. Zákon popisující rychlost vývoje nese jméno po Gordonu Moorovi, 

který je jedním ze zakladatelů společnosti Intel. U vzniku této společnosti, která je 

v současnosti lídrem v oblasti vývoje a výroby polovodičů, byl také Andy Grove a 

Robert Noyce. 

Menší a rychlejší tranzistory umožňují výkonnější běh zařízení při nižších 

nárocích na energii. Intel dnes vyrábí tranzistory 45 nanometrovou technologií a 

nejnovější procesory Intel Core 2 Duo zvládnou během jednoho mrknutí oka (300 – 400 

ms) zpracovat téměř miliardu instrukcí. 

2.2. Další vývoj 

Počítače se dále vyvíjejí podle dvou základních koncepcí. První z nich jsou 

zkonstruovány podle von Neumannova schématu. Toto schéma navrhl roku 1945 

americký matematik maďarského původu John von Neumann. Je pro ně 

charakteristický tzv. diskrétní režim práce. Znamená to, že při tomto zpracování je do 

paměti počítače zaveden jen jeden program a data, se kterými tento program pracuje. 

Poté je spuštěn výpočet a již není možné s počítačem v průběhu tohoto výpočtu 
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komunikovat. Po skončení výpočtu musí operátor do počítače zavést další program a 

data a vše se opakuje. 

 Druhá koncepce je tzv. harvardská architektura, která byla navržena Howardem 

Aikenem ve 30. letech dvacátého století na Harvardské univerzitě ve Spojených státech 

při vývoji reléového počítače Harvard Mark I. Technické prostředky v té době 

neumožnily její realizaci. Později asi po čtyřiceti letech dosáhla technologie výroby 

integrovaných obvodů takového stupně, že mohla být tato koncepce realizována.  

Základními principy této koncepce jsou:  

Ø paměť je rozdělena na paměť programu a paměť dat. 

Ø pro zvýšení výpočetní výkonnosti se používá zřetězeného programu 

instrukcí. 

Ø zvýšený počet samostatných datových a adresových sběrnic a přímý 

přístup do paměti je prováděn vícenásobným kanálem DMA (Direct 

Memory Access). 

Ø řízení jádra procesoru je odděleno od řízení vstupních a výstupních 

jednotek. 

Ø součin dvou operandů v jednom instrukčním cyklu provede hardwarová 

násobička a výsledek součinu je přičten k akumulátoru. 

Diskrétní režim práce se v budoucnu ukazuje jako nevhodný z důvodu plýtvání 

strojového času. Mezi další důvody také patří pomalý operátor, který zavádí programy a 

data. V tomto okamžiku počítač nepracuje a čeká na operátora. Většina universálních 

mikroprocesorů využívá koncepci von Neumanna a většina mikrokontrolérů je 

navrhována podle Harvardské koncepce – jsou obsažené v televizích, tiskárnách, 

klávesnicích počítačů, ale například i v tachometrech jízdních kol. 

 V roce 1968 byla založena firma Intel. Na americkém trhu se prvně objevily 

kapesní kalkulátory. Firma Intel uvedla roku 1971 do výroby první čtyřbitový procesor 

Intel 4004 a ještě tentýž rok osmibitový Intel 8008. Vývoj šel nezadržitelně dál a roku 

1973 Intel poslal do světa procesor 8080 schopný adresovat až 64 kB paměti, svým 

výkonem desetkrát překonával procesor 8008.  

První PC (personal computer) bylo vyrobeno v roce 1981 firmou IBM. Dá se 

říci, že IBM PC doslova vynalezla. To znamená, že tato firma navrhla a vyrobila první 

takový počítač a že vytvořila všechny standardy, kterými se PC odlišoval od ostatních 

osobních počítačů. Je nutné zdůraznit, že firma IBM nevynalezla osobní počítač – 
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počátek osobních počítačů mnozí odborníci vidí v počítači MITS Altair, vyrobeném 

v roce 1975. Na základě této skutečnosti by tedy bylo možné PC definovat jako 

‘‘jakýkoliv osobní počítač, kompatibilní s počítači IBM‘‘. V současné době platí, že 

ačkoliv firma IBM navrhla a vyrobila první PC a po několik dalších let v podstatě 

určovala a řídila vývoj standardů pro tyto počítače, její vliv postupně slábl a dnes již 

neurčuje standardy soudobých PC. IBM ztratila svůj vliv roku 1987, kdy uvedla na trh 

systémy řady PS/2, u kterých sama opustila některé standardy, jež předtím vytvořila. 

 Další vývoj PC přinesl větší kapacitu disket a to 360 kB. Do počítače přibyl 

pevný disk s kapacitou od 10 až do 40 MB, rok 1982 a také vzrostla velikost operační 

paměti. Potřeba grafického rozhraní vedla k vývoji grafického adaptéru CGA (Color 

Graphics Adapter). Tento adaptér podporoval dva módy: 320x200 a 640x200 

obrazových bodů. Dokázal zobrazit maximálně 16 barev. Tyto typy PC nesly označení 

PC XT (Extended Technology). 

Rok 1982 přinesl z výrobních hal Intelu procesor 80286, jeho adresová sběrnice 

je dvacetičtyřbitová, což umožňovalo adresovat až 16 MB paměti. Tento procesor se 

stal roku 1984 srdcem PC typu AT (Advanced Technology). Toto PC již bylo vybaveno 

disketami s kapacitou 1,2 MB a podporou pevných disků v BIOSu (Basic Input/Output 

System) na základní desce. Firma IBM vyrobila roku 1986 grafický adaptér EGA 

(Enhanced Graphics Adapter). Jeho zdokonalením vznikl Super EGA a MCGA 

(MultiColor Graphics Array), které měly grafické rozlišení 640x480 obrazových bodů a 

mohl z celkem 262 144 barev současně zobrazit až 256 barev. Po procesoru Intel 80286 

za čtyři roky následoval procesor 80386. Tento procesor měl již plně třicetidvoubitovou 

vnitřní i vnější datovou sběrnici, mohl adresovat až 4 GB paměti. Byl dodáván 

s grafickým adaptérem VGA (Video Graphics Array) a Super VGA s rozlišením 

640x480 až maximálně 1024x768 bodů s celkem 256 barvami.  

Dalším vývojovým článkem v oblasti procesorů se stal roku 1990 procesor Intel 

486. Jednalo se vlastně o spojení procesoru 80386 a koprocesoru 80387 do jediného 

čipu, který ještě navíc obsahoval 8 kB cache. Po Intelu 486 přišel procesor, který už 

neměl číselné označení, ale jméno. Psal se rok 1993, procesor je opět z výrobních hal 

společnosti Intel a jeho jméno bylo Pentium. Pentium mělo plně šedesátičtyřbitovou 

datovou sběrnici, cache byla rozdělená na instrukční a datovou, z nichž každá má 

velikost 8 kB. Pentium má schopnost zpracovávat instrukce po dvojicích, začíná na 

frekvencích 60 a 66 MHz s napětím 5 V. V průběhu vývoje dosáhl procesor Pentium 
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frekvence 233 MHz, napájecí napětí se snížilo až k 1,8 V. Pokračovatelem procesoru 

Pentium byl procesor Pentium II dále Pentuim III, Pentium 4, Itanium, Itanium 2 až po 

Intel Core 2 Duo, Intel Core 2 Quad a Intel Core i7.  

 V oblasti vývoje procesorů se vedle Intelu prosadila ještě jedna firma a to AMD 

Advanced Micro Devices). Před několika lety se však dostala do sporu s firmou Intel, 

kdy procesory AMD 486 obsahovaly skutečný mikrokód firmy Intel. Tyto spory byly 

vyřešeny smírem. V roce 1996 AMD zakoupila firmu NexGen, což byl další výrobce 

procesorů, kompatibilních s procesory Intel. V té době pracoval NexGen na vývoji 

procesoru Nx686, ten se stal základem návrhu procesorů řady K6 firmy AMD. Tato 

řada byla dále vylepšována a vznikly tak procesory K6-2 a K6-3. Vývoj dále směřoval 

k procesorům řady K7 jako byly Athlon XP a Duron, architektura AMD K8 přinesla 

procesory Manila, Orleans, X2 Windsor, Palermo a Venice. 

Frekvence dnešních procesorů (rok 2009) se pohybuje mezi 2 GHz a 3,2 GHz, 

napájecí napětí má hodnotu kolem 1,25 V. Velikost operační paměti RAM (Random 

Access Memory) je běžně 2 GB a na jeden pevný disk se vejde až 1,5 TB dat. Diskety 

se téměř nepoužívají, CD/DVD-ROM/RW (Compact Disc/Digital Versatile Disc - Read 

Only Memory/ReWritable) mechaniky jsou zcela standardním vybavením. Připojení 

k internetu již není realizováno jen přes telefonní linku, ale existují jiné levnější a 

daleko rychlejší způsoby. 

Počítače nejsou využívány jen ke kancelářské nebo průmyslové práci. Docela 

dobře také plní funkci zábavní. Kvalitně přehrávají hudbu a video. Umožňují prohlížení 

a úpravu digitálních fotografií nebo editaci a střih videa. 
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3. Základní komponenty PC 

Základní komponenty PC jsou jednotlivé součásti, bez kterých by osobní počítač 

nefungoval. Obecně je můžeme rozdělit na tři základní typy zařízení: procesor (CPU - 

Central Processing Unit, dnes je v jednom čipu obsažen více než jeden procesor), 

periferie (vstupní a výstupní zařízení a úložiště, které potřebuje CPU pro svou práci) a 

posledním typem jsou řadiče (zařízení sloužící pro komunikaci, např. mezi procesorem 

a pamětí). 

Moderní PC je jednoduché a současně i složité. Jednoduché proto, že v průběhu 

mnoha let vývoje se součásti tvořící původní PC navzájem slučovaly. To znamená, že 

soudobé PC je tvořeno menším počtem fyzických součástí. Složitým proto, že každá 

z jeho součástí vykonává mnohem více funkcí. Soudobý systém se skládá 

z následujících součástí: základní desky, procesoru, paměti, pevného disku, mechaniky 

DVD-ROM/RW, grafické karty, monitoru, napájecího zdroje, chladiče procesoru, 

počítačové skříně, klávesnice a myši. Vyjmenovaná zařízení jsou základními 

komponenty PC. Bez nich by osobní počítač nešel spustit nebo do něj nahrát software. 

Dalšími zařízeními, kterými můžeme systém rozšířit jsou: síťové karty, modemy, 

zvukové karty, reproduktory, televizní tunery nebo karty pro střih videa. 

3.1. Základní deska  

 Je bezesporu nejdůležitější součástí každého osobního počítače. Existuje několik 

základních tvarů, nazývané form faktory, základních desek. Form faktorem se myslí 

především fyzické rozměry desky a rozmístění některých součástí na jejím povrchu. 

Všechny základní desky, které používají některého ze standardních form faktorů jsou 

v PC vzájemně zaměnitelné. Někteří výrobci osobních počítačů dodávají ve svých 

počítačových sestavách vlastní základní desky, které nepoužívají některý ze 

standardních form faktorů, tyto specifické desky nelze většinou nijak nahradit. 

 Mezi standardy form faktorů starších základních desek (rok 1998) patří: baby-

AT, AT plné velikosti a LPX. Základní desky typu Baby-AT mají na zadní straně 

prakticky jen jeden velký konektor pro klávesnici s 5-ti vývody a to typu DIN. 

Rozšiřující karty se do desky Baby-AT zasunují pod úhlem 90° (viz Příloha 1 - obrázek 

č. 1). Základní desky této formy byly nejvíce rozšířeny v letech 1983 až 1996. Po tomto 
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období začaly být nahrazovány modernějšími deskami typu ATX. Nevýhodou bylo, že 

desky ATX se nedaly jednoduše nahradit za desky typu Baby-AT. 

Soudobé form faktory základních desek jsou: ATX, micro-ATX, flex-ATX a 

NLX. Jednotlivé form faktory základních desek byly vyvinuty z původního tvaru baby-

AT, který použila firma IBM ve svých počítačích typu XT a AT. Dnes je 

pravděpodobně nejobvyklejší form faktorem ATX, viz Příloha 1 - obrázek č. 2. Deska 

typu ATX je kombinací těch nejlepších prvků desek s form faktory: Baby-AT a LPX. 

Jedná se v podstatě o desku Baby-AT otočenou o 90°, kde byly změněny a přesunuty 

konektory pro napájení desky. Deska ATX tak vyžaduje jiný typ napájecího zdroje a 

odlišnou počítačovou skříň. Desky ATX se na trhu ve větším množství objevily 

v polovině roku 1996. Jako první tuto desku navrhla firma Intel. Její specifikaci 

zveřejnila, takže základní desku tohoto typu mohli vyrábět i ostatní výrobci. 

Deska typu ATX přináší řadu vylepšení ve srovnání s deskami typu Baby-AT: 

Ø Vestavěný panel pro vstupně/výstupní konektory s dvojnásobnou výškou. Na 

zadní straně desky je panel s konektory, mající šířku 15,87 cm a výšku 4,45 cm. 

Všechny konektory pro vstup a výstup jsou připájeny přímo k desce. 

Ø Jediný konektor pro napájení desky s klíčem. Jedná se o výrazné vylepšení 

oproti deskám typu Baby-AT, kde byl napájecí konektor složen ze dvou částí. 

Záměna těchto částí většinou znamenala zničení základní desky. Desky ATX 

jsou napájeny jediným konektorem, který díky zámku nelze instalovat 

nesprávně. Konektor obsahuje ve vodičích napětí 3,3 V a není tedy potřeba 

instalace poruchových regulátorů napětí na samotnou desku. Postupné úpravy 

standardu ATX umožňují použití dvou dalších konektorů napájení, nazývaných 

Auxiliary Power (3,3 a 5 V) a ATX12V. Tyto konektory jsou určeny pro 

systémy, které potřebují větší příkon než povolovala původní specifikace ATX. 

Ø Přemístěný procesor a paměť. Procesor a paměťové moduly byly přesuny tak, 

aby nebránily instalaci přídavných karet. Na základních deskách jsou umístěny 

blízko zdroje napájení, který vždy obsahuje aktivní chlazení, ventilátor. Tím je 

vylepšeno proudění vzduchu nad procesorem. CPU je umístěno v oblasti 

s dostatkem prostoru a případná instalace chladiče větších rozměrů není žádným 

problémem. 

Ø Změna polohy vnitřních konektorů pro vstup a výstup. Konektory pro připojení 

datových kabelů od disketových mechanik a pevných disků jsou přesunuty do 
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blízkosti samotných šachet. Zkrátila se tím délka vodičů a přístupu ke 

konektorům nebrání žádné karty nebo samotné mechaniky. 

Ø Snížení výrobních nákladů. Je dáno tím, že nejsou potřeba žádné speciální 

vodiče pro vstupně výstupní konektory, nejsou nutné regulátory napětí apod. 

Systém s deskou typu ATX poznáme na první pohled podle dvou rysů. První: 

rozšiřující karty se zasunují přímo do základní desky, kolmo k ní. Druhý: na zadní 

straně desky se nachází velký panel se dvěma řadami konektorů pro vstup a výstup. 

Panel je umístěn vždy vedle otvorů pro rozšiřující karty. Poslední modely ATX desek 

již neobsahují na tomto panelu konektory sériového a paralelního portu, ale mnohem 

častěji obsahují USB a FireWire porty, výstup a vstup zvuku a také klidně dva 

gigabajtové síťové porty. 

Základní deska obsahuje tyto důležité součásti:  

Ø patici či konektor pro procesor 

Ø čipovou sadu (skládá se z čipů South a North Bridge nebo z rozbočovačů) 

Ø čip pro vstupy a výstupy (Super I/O) 

Ø ROM BIOS ( Flash ROM) 

Ø patice pro paměťové moduly (SIMM, DIMM, RIMM, DDR, DDR2, DDR3) 

Ø sběrnici PCI, AGP, PCI-Express 2.0 

Ø regulátor napětí pro procesor 

Ø baterii 

Nejdůležitější z těchto součástí je čipová sada. Procesor není schopen 

komunikovat s pamětí, grafickou nebo zvukovou kartou a dalšími zařízeními bez čipové 

sady. Čipová sada definuje rozhraní mezi procesorem a ostatními součástmi systému a 

přímo určuje jaký typ procesoru můžeme ve svém systému použít. Také určuje na jaké 

rychlosti můžeme procesor provozovat, jak rychlé budou sběrnice nebo jakým typem 

paměti můžeme celý systém osadit. Při pořízení nebo modernizaci systému je třeba si 

vybrat opravdu moderní čipovou sadu.  

3.2. Procesor  

 Je hlavní výkonnou jednotkou počítače, označuje se také CPU. Zpravidla se 

nachází na základní desce, kde je pro něj připravena patice, kam se procesor instaluje. 

Zobrazení architektury procesoru Intel Core, viz Příloha 2 - obrázek č. 1. 
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Důležité vlastnosti procesoru jsou: 

Ø Rychlost CPU – kolik operací je možno provést za sekundu. Rychlost se 

udává v MHz nebo GHz. Dnešní procesory mají frekvenci kolem 3GHz. 

Ø Účinnost mikrokódu – počet kroků potřebný k vykonání určité činnosti 

procesoru, např. dělení dvou čísel. 

Ø Šířka slova – jaké je největší číslo, které je možné zpracovat jednou 

operací. Bývá 8, 16, 32, 64 nebo 128 a je uváděna v bitech. 

Ø Počet instrukčních kanálů – udává, kolik procesů současně může v CPU 

probíhat. Čím více instrukčních kanálů, tzv. pipelines, tím více je 

procesor počítače efektivnější. Pokud má procesor více než jeden 

instrukční kanál, je označován slovem superskalární. 

Ø Řízení instrukčních kanálů – se zabývá možností předpovědět a provést 

další instrukci. Procesor tak předpovídá chod programu a vykonává ty 

instrukce, které by mohly být v nejbližších okamžicích potřeba. 

Ø Vnitřní vyrovnávací paměť – kolik velmi rychlé paměti celý čip 

obsahuje. Procesory obsahují dvě úrovně paměti cache typu SRAM. 

První se označuje jako L1, ta je dále rozdělená na paměť pro data a pro 

instrukce její velikost může být 8, 16, 32 kB. Druhá paměť cache je 

označována jako L2, její velikost bývá od 1 až do 6 MB. 

Ø Šířka toku dat – určuje, jaké největší číslo lze do čipu přesunout v rámci 

jedné operace. Bývá obvykle větší než šířka slova, protože procesory 

obsahují více než jeden instrukční kanál. Je také uváděna v bitech. 

Ø Maximum paměti – paměť do PC nemůžeme přidávat donekonečna. 

Určitý čip může adresovat pouze určitou velikost primární paměti čili 

RAM. Je to energeticky závislá paměť, to znamená, že po vypnutí 

napájení je její obsah smazán. Dnešní procesory mohou adresovat až 

několik terabajtů RAM. 

Procesor, na základě instrukcí načtených z paměti počítače, vykonává program. 

CPU má svůj vlastní jazyk, tzv. strojový kód a podle typu procesoru se skládá 

z jednodušších nebo složitějších instrukcí. Provádění každé instrukce rozdělujeme na 

pět základních kroků: 

Ø Načtení instrukce (fetch) - každá další instrukce se bere buď z paměti RAM 

nebo z vyrovnávací paměti instrukcí (instruction cache). 
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Ø Dekódovaní instrukce (decode) - načtené instrukce mají různou délku, 

některé jsou jednobajtové jiné několikabajtové. Všechny tyto instrukce 

zpracovává dekodér instrukcí. 

Ø Získání operandů - načtené a dekódované instrukce vyžadují data, se kterými 

mají pracovat. Pokud je instrukce ´kopírovat´ neznamená nic, CPU musí 

vědět co má kopírovat a kam to má kopírovat. To ´co´ a ´kam´ jsou 

operandy. 

Ø Provedení instrukce (execute) - všechno co má instrukce provést, sečtení, 

kopírování, přesun a další se nyní provede. 

Ø Zápis výsledků - po provedení instrukce se výsledek operace zapíše do 

registru uvnitř počítače. 

Pro zvýšení paralelizace výpočtů v procesoru, bylo nutné poměrně komplexní 

instrukce programu jako jsou x86, x87 nebo SSE nahradit a zavést jednoduché malé 

povely. Ty byly nazvány microOPs. Dalším z důvodů pro vznik microOPs je, že 

samotný návrh výpočetní jednotky je jednodušší a ta pak může pracovat na vyšších 

frekvencích. Příloha 2 - obrázek č. 2 zobrazuje blokové schéma architektury procesoru 

Intel Core. 

3.3. Paměť 

Paměť je pracovním prostorem procesoru počítače. Jedná se o primární, fyzickou 

paměť systému, běžně označovanou zkratkou RAM. Je tvořena čipy typu DRAM, 

k jejichž základní charakteristice patří možnost dynamického ukládání dat. Čipy této 

paměti, které jsou integrovány na jednotlivých modulech, se instalují do speciálních 

patic umístěných na základní desce. Hlavní výhodou tohoto typu čipu je poměrně 

vysoká hustota paměti, to znamená že do poměrně malého čipu můžeme uložit značné 

množství dat. Další výhodou je levný způsob výroby. Naopak nevýhodou je poměrně 

dlouhá přístupová doba, to znamená že paměťové moduly jsou podstatně pomalejší než 

procesor. Bylo vyvinuto několik různých variant těchto čipů, které nabízejí kratší 

přístupové časy. 

Paměťové buňky v čipech DRAM jsou tvořeny dvojicí malého kondenzátoru a 

tranzistoru. Nabití kondenzátoru odpovídá uložení jednoho bitu do paměti. Problémem 

je, že v důsledku jejich návrhu musí být náboj jednotlivých kondenzátorů neustále 

obnovován. Bez obnovování náboje dochází ke ztrátě dat, způsobené samovolným 
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vybíjením kondenzátoru. Datový prostor paměti je organizován do banků, což jsou 

čtvercové struktury definované určitým počtem řádek a sloupců. Je to také nejmenší 

množství paměti, které může být najednou adresováno samotným procesorem. Pro 

nalezení požadovaných dat, musí být napřed vybrán správný bank a pak musí dojít 

k vyhledání řádku a sloupce. Pro účely vyhledávání je nadefinována řada příkazů. Délka 

provedení těchto příkazů je uváděna v hodinových cyklech označovaných jako T. 

Výrobci pamětí se snaží dosáhnout co nejkratší doby vyhledávání za co nejmenší počet 

hodinových cyklů. 

Dnes se vyrábí celá řada druhů pamětí, setkáme se s pamětí DDR, DDR2 a 

nejnovější DDR3. Všechny tyto paměti jsou typu DRAM, uvedené paměti mají několik 

důležitých vlastností, které určují jejich výkon. Je to především časování a frekvence. 

Dalšímu zvýšení výkonu pamětí pomohl režim dávkového přenosu (burst mode). Tento 

režim vychází z toho, že ve většině případů jsou načítána data v sousedních 

paměťových buňkách. Po nalezení první buňky je pak možné načíst data až ze tří 

dalších sousedních buněk bez jakýchkoliv čekacích stavů. 

Výrobci obvykle značí paměti x-y-y-y, kde x je čas načtení dat z první buňky a y 

je čas potřebný pro každý další následující přenos dat. Možné je i uvedení hodnot 

v obráceném pořadí. Konkrétní označení pamětí pak může vypadat takto: 15-5-5-5/2T. 

Přestože toto označení neobsahuje veškeré parametry, udává ty nejdůležitější. Číslo za 

lomítkem nám říká, v kolika hodinových cyklech se budou příkazy paměti vysílat. 

Parametr je ovlivněn nejen schopností samotných pamětí, ale hlavně jejich počtem. Při 

větším počtu osazených modulů je nutné používat více hodinových cyklů. 

Nejvýkonnější paměťové moduly mají co nejkratší doby vyhledávání za co nejméně 

hodinových cyklů. 

 Jak již bylo uvedeno, dalším důležitým faktorem určující výkon paměti je 

frekvence. Čím vyšší je frekvence, tím vyšší výkon může paměť podávat. Frekvence 

ovlivňuje především rychlost dávkových přenosů. Např. dávkový přenos pro paměť 

s časováním 7-1-1-1 bude trvat deset cyklů, ať už frekvence bude 100 MHz nebo 200 

MHz. V druhém případě, dostaneme data dvojnásobnou rychlostí. Toto vychází z faktu, 

že při frekvenci 200 MHz jeden hodinový cyklus trvá 5 ns, zatímco při 100 MHz je 

délka cyklu 10 ns. To jasně hovoří ve prospěch vyšší frekvence. Vyšší frekvence 

zároveň znamená větší požadavky na paměťový řadič i samotnou paměť. 
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 Vidíme, že na paměťové čipy jsou kladeny přísné požadavky. Časování přístupů 

do paměti je velice náročné na přesnost. Z tohoto důvodu byla vytvořena organizace 

JEDEC (Joint Electronic Devices Engineering Council). Tato organizace vytvořila 

téměř všechny standardy týkajících se paměťových modulů. Výrobci paměťové moduly 

konstruují podle zveřejněných specifikacích této organizace. Někteří výrobci přesto 

nabízejí jednotlivé parametry pamětí mimo specifikace organizace JEDEC. Tyto paměti 

pak nemusí být v systému stabilní. 

3.4. Pevný disk 

Označuje se také jako HDD (Hard Disc Drive). Je to jednotka, která se používá 

v osobních počítačích k trvalému ukládání dat. To znamená, že data na pevném disku 

zůstanou i po vypnutí napájení počítače. Data na pevném disku obvykle zůstanou tak 

dlouho, dokud je uživatel PC ze své vůle nevymaže. Na pevný disk se ukládá veškeré 

programové vybavení a uživatelem vytvořená data, jako nejrůznější textové dokumenty, 

tabulky nebo prezentace. To také znamená, že poruchy pevného disku jsou pro uživatele 

PC velmi vážné. Proto je vhodné důležité výsledky své práce vytvořené na PC 

pravidelně ukládat na jiné médium. Např. na přenosný disk rozhraní USB (Universal 

Serial Bus) nebo optické disky, jako jsou CD a DVD. 

Základem pevného disku je několik otáčejících se ploten (disků), nad kterými se 

pohybuje ramínko se čtecími a záznamovými hlavami. Plotny bývaly vyráběny 

z hliníku, dnes jsou vyráběny z různých kombinací skla, keramiky nebo plastu. Počet 

ploten v jednotlivých typech pevných disků se liší, nejčastěji výrobci využívají dvou 

nebo tří ploten. Povrch každé z ploten býval z obou stran potažen vrstvou železného 

oxidu, dnes je použito tenkého filmu magnetického substrátu slitiny kobaltu. 

Magnetický povrch ploten nemůže zůstat na pevném disku bez organizace. Má 

svůj pevný řád, hlavy čtou a zapisují data do soustředných kružnic, nazývaných stopy 

(tracks). Tyto stopy jsou rozdělené na segmenty, které označujeme jako sektory 

(sectors). Sektor je také nejmenší adresovatelná jednotka pevného disku. Do roku 2006 

jeho velikost byla 512 B. Od tohoto roku byla velikost sektoru změněna na 4096 B. 

Změna byla iniciována sdružením IDEMA (International Disc Drive, Equipment and 

Materials Association) mající na starost určité standardy právě v oblasti pevných disků. 

Změna velikosti sektoru přinesla zvýšení rychlosti přístupu k datům a možnost ukládat 

vyšší objemy dat.  
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Tři plotny pevného disku mají dohromady šest stran. Ty jsou dále rozdělené na 

sektory a stopy. Shodně umístěné stopy na obou stranách všech ploten dohromady 

vytváří cylindr, viz Příloha 3 - obrázek č. 1. Cylindry jsou důležité pro rovnoměrné 

využití hlav při zapisování dat na pevný disk. Všechny hlavy pevného disku jsou na 

společném rameni, disk se při zapisování dat plní ne po plotnách, ale právě po 

cylindrech. 

Obvod stop je v různých částech disku různě dlouhý. Všechny stopy jsou 

rozdělené na stejný počet sektorů, tím se zbytečně snižuje využitelná kapacitu disku. 

Proto pevné disky používají metodu zónového zápisu (Zone Bit Recording). Tato 

metoda rozděluje stopy pevného disku na sektory podle jejich délky. Cylindry pevného 

disku se seskupují do zón, které se odlišují právě různým počtem sektorů ve stopách. 

Počet sektorů ve stopě narůstá ve směru od středu disku. Použití tohoto typu záznamu 

s sebou přineslo rozdíly v rychlosti přenosu dat. Tato rychlost závisí na zóně, ve které se 

hlavy aktuálně nacházejí. Rychlost otáčení diskových ploten je stále stejná, ale protože 

je v zónách u okraje pevného disku nejvíce sektorů, je právě z těchto míst rychlost 

přenosu dat největší. V technických parametrech pevných disků se uvádí tzv. přenosová 

rychlost, je to průměr minimální a maximální hodnoty. 

Pro použití pevného disku v osobním počítači musí být provedeny tyto tři kroky:  

Ø nízkoúrovňové formátování (fyzické), 

Ø rozdělení disku na oddíly, 

Ø vysokoúrovňové formátování (logické). 

Během procesu fyzického neboli nízkoúrovňového formátování jsou stopy na 

pevném disku rozděleny na určený počet sektorů. Jsou vytvořeny hlavičky sektorů a 

jejich zakončení, do kterých jsou zapsány příslušné informace. Při tomto procesu také 

vznikají mezery mezi sektory a mezery mezi stopami. Datová oblast každého sektoru je 

vyplněna nějakou standardní či testovací hodnotou. Dříve bylo možné spustit 

nízkoúrovňové formátování pevného disku z BIOSu (Basic Input/Output System) PC. 

Dnes toto formátování provádí výrobce pevného disku a z BIOSu PC byla tato volba 

odstraněna.  

Přestože je pevný disk po zakoupení již od výrobce nízkoúrovňově 

naformátován, ještě není připraven na zápis uživatelských dat. Dalším krokem je 

rozdělení pevného disku na oddíly (partitions). Pevný disk je navržen tak, aby do něj 

bylo možné nainstalovat více operačních systémů. Na pevném disku musí být vytvořen 
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alespoň jeden oddíl, který je primární. Pokud je oddílů více, maximálně však čtyři, 

jeden je vždy primární. Další oddíly mohou být také primární nebo rozšířené. Rozšířený 

oddíl lze rozdělit až na 25 logických svazků. Po rozdělení disku na oddíl nebo oddíly je 

nutné určit souborový systém.  

Souborových systémů je několik typů, ty definují vlastnosti jednotlivých oddílů: 

Ø Souborový systém typu FAT – maximální velikost jednoho oddílu je  

2 GB. Použití pod operačními systémy: MS-DOS, Windows 9x/Me nebo 

Windows NT, podpora jména souborů o maximální délce 11 znaků. 

Ø Souborový systém typu FAT32 - maximální velikost oddílu 2048 GB, 

mohou využívat operační systémy: Windows 98, Windows 2000/XP, 

podpora jména souborů o délce 255 znaků. 

Ø Souborový systém typu NTFS - maximální velikost oddílu teoreticky až 

16 exabytů. Tento typ je specifický pro operační systémy Windows 

NT/2000/XP/Vista. Jméno souboru maximálně 255 znaků. Součástí 

tohoto typu systému souborů jsou rozšířené atributy souborů a jejich 

zabezpečení. 

Ø Souborový systém HPFS - maximální velikost oddílu 8 GB, jména 

souborů až 255 znaků. Použitelný pouze v operačních systémech OS/2 

nebo Windows NT 3.51 a starší. 

Z těchto uvedených souborových systémů se až donedávna nejčastěji používal 

systém FAT32. S nástupem operačních systémů Windows XP a Windows Vista se 

začíná prosazovat souborový systém NTFS, který tyto operační systémy používají jako 

nativní. Obrovskou výhodou souborového systému FAT32 je, že k souborům uloženým 

v tomto systému je možné přistupovat z téměř jakéhokoliv operačního systému. 

Posledním krokem pro správnou funkci pevného disku je vysokoúrovňové 

formátování. Ve skutečnosti se vlastně o žádné formátování nejedná, pouze se zapíší na 

pevný disk struktury potřebné pro správu souborů a dat. Diskový oddíl se systémem 

FAT má na každém naformátovaném logickém disku spouštěcí sektor disku, dvě kopie 

alokační tabulky souborů a kořenový adresář. Takto vytvořené datové struktury 

umožňují operačnímu systému správu diskového prostoru, udržování přehledu o 

souborech a také správu vadných míst, aby nevznikaly problémy při ukládání dat. 

 Výkon pevného disku je dán, jak už jsme zmínili, přenosovou rychlostí. Ta se 

vyjadřuje v MB/s. Na přenosovou rychlost má vliv rychlost otáčení ploten pevného 
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disku. Ta se pohybuje od 4 500 až 15 000 RPM (Rotate Per Minute). Dnes je obvyklá 

rychlost otáčení ploten nabízených pevných disků 7 200 RPM. Dalším důležitým 

parametrem ovlivňující přenosovou rychlost je použité rozhraní pro připojení pevného 

disku k řadiči, který dodává data do systému. Na výběr je hned několik rozhraní: 

Ø IDE/EIDE - bylo uvedeno na konci osmdesátých let, firmou Western 

Digital a stále se používá. Dnes však již jen k připojení optických 

mechanik než pevných disků. Přenos informací po datovém kabelu 

probíhá po několika vodičích současně, jedná se tedy o paralelní přenos 

dat. Teoretická datová propustnost tohoto rozhraní končí se specifikací 

UltraATA-133 na 133 MB/s. Na 2 kanály je možné připojit až 4 zařízení. 

Ø SCSI - rozhraní se používá u výkonných pracovních stanic a serverů. Na 

jeden kanál tohoto rozhraní je možné připojit až 15 zařízení. Existuje 

několik norem, které se liší přenosovou rychlostí, počtem připojitelných 

zařízení a maximální délkou kabelu. Maximální přenosová rychlost končí 

u specifikace Ultra-640 SCSI tedy na 640 MB/s. Nevýhodou rozhraní je 

vysoká cena řadičů i samotných pevných disků. Rychlost otáčení ploten 

těchto disků dosahuje až k 15 000 RPM. 

Ø SATA - je přímím nástupcem rozhraní EIDE, toto rozhraní bylo 

navrženo s důrazem na jednodušší a rychlejší provoz. První specifikace 

rozhraní byla vytvořena již v roce 2001. Pevné disky s rozhraním SATA 

v roce 2004 zcela změnily strukturu nabídky a v následujících dvou 

letech bylo rozhraní EIDE zcela vytlačeno. Pro přenos dat využívá  

1 bitovou šířku na frekvenci 1 500 MHz s výsledným datovým tokem  

1,5 Gbit/s. Poslední prodejně dostupná specifikace je SATA 3 Gb/s 

s maximálním datovým tokem 300 MB/s. 

Existují ještě speciální typy pevných disků jako jsou RAM disky a SSD (Solid 

State Disc). RAM disk je zařízení v podobě karty, která se zasune do slotu základní 

desky. Tato karta je osazená sloty pro paměťové moduly SDRAM nebo DDR a je 

propojená s rozhraním SATA. Takto zapojený disk je velice rychlý. Nevýhodou je 

potřeba neustálého napájení, proto má toto zařízení ještě akumulátor, který však 

nevydrží věčně. Po ztrátě napájení dojde i ke ztrátě dat. Dalším typem je SSD, který je 

energeticky nenáročný, rychlý a zcela tichý, větší překážkou je jen jeho cena. SSD 

zařízení neobsahují žádné pohyblivé součásti, to je způsobeno principem zápisu, který 
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je stejný jako u USB flashdisků. Všechna data jsou organizována po blocích. Pokud tak 

chceme přepsat pouze jeden blok, bude přepsán pouze ten a obsah ostatních zůstane 

zachován. Základní vlastností SSD zařízení je, že po výpadku napájení nedochází ke 

ztrátě uložených dat. Nevýhoda této technologie je omezený počet přepsání každé 

buňky. Po překročení limitu přestává paměťové místo pracovat. Tento limit na jednu 

buňku závisí na kvalitě provedení čipu, pohybuje se v jednotkách miliónů zápisů. Jak 

moc to k běžnému provozu stačí, to ukáže čas. 

3.5. Optická média 

Pod zkratkou CD-ROM se skrývají nejen optická média jako jsou disky pro čtení 

dat (CD-ROM), zápis dat (CD-R) nebo přepisovatelná média (CD-RW), ale také CR-

ROM mechaniky což jsou zařízení sloužící k práci s těmito médii. Další technologií 

využívající optické čtení a zápis dat je DVD a to ve formátech DVD-R/RW, 

DVD+R/RW a DVD-RAM. Jednou z novějších, která na svoje masové rozšíření teprve 

čeká je technologie Blu-ray, která vyhrála nad konkurenční HD-DVD. Představme si 

nejprve technologii CD-ROM. 

Vývoj CD-ROM začal již v roce 1978, kdy firmy Philips a Sony uzavřely 

smlouvu o spolupráci při vývoji zvukových CD (CD-DA). Firma Philips měla 

zkušenosti s přehrávači, které využívaly laserový paprsek. Sony naproti tomu měla 

zkušenosti s oblastí záznamu digitálního zvuku. Philips tedy přispěl především vývojem 

média a Sony vyvinula digitálně-analogové převodníky a obvody digitálního kódování a 

opravy chyb. Po čtyřech letech vývoje obě firmy specifikovaly standard těchto CD (tzv. 

Red Book), který se používá dodnes. Průměr kompaktního disku je 12 cm, tloušťka 1,2 

mm a uprostřed disku je otvor o průměru 15 mm. Průměr 12 cm byl prý zvolen proto, 

aby se na tento disk vešla celá Devátá symfonie Ludwiga van Beethovena bez 

přerušení. Kompaktní disky jsou vyráběny z polykarbonátového plátku. Povrch je 

pokryt kovovým filmem, tvořeným hliníkovou slitinou. Polykarbonátový plátek je 

nosičem informací, do něj jsou data zaznamenána a poté jsou z něho i čtena. Hliníkový 

film je pokryt vrstvou ochranného laku, která tuto odrazivou vrstvu chrání. Na horní 

straně disku je umístěna jeho etiketa. Disk CD-ROM se čte vždy jenom ze spodní 

strany. To znamená, že tato média jsou jednostranná. 

Spolupráce obou firem pokračovala ještě deset let. Roku 1984 byl zveřejněn 

standard umožňující využití CD médií pro ukládání počítačových dat (tzv. Yellow 

Book). Tento standard modifikuje kódovací elektroniku tak, aby bylo možné data 
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spolehlivě ukládat. Z hlediska fyzických parametrů je nadále odkazováno na původní 

standard Red Book. 

Dalším ze standardů je tzv. Green Book, tento standard umožňuje současný 

záznam zvuku i videa na jeden disk. Při tomto záznamu se využívá různých 

kompresních algoritmů jak pro video, tak pro audio nahrávky. Takto zaznamenané 

médium nelze v počítači přehrát. Existují různé emulátory, které přehrání umožní, ale 

tento formát záznamu je již zastaralý a není využíván. 

Standard Orange Book se skládá celkem ze tří částí. První definuje formát CD-

MO, ale ten je zrušen ještě dříve než se na trhu stihnou objevit produkty, které by ho 

využívaly. Druhá část se zabývá formátem CD-R. Tedy jednorázovým zápisem na 

kompaktní disk. To znamená, že jakmile jsou na tento druh disku zapsána data, nelze je 

již nijak změnit. Takto vzniklé disky lze přehrávat v audiopřehrávačích nebo 

v počítačích, které obsahují mechaniku CD-ROM. Třetí část specifikuje formát CD-

RW. Tento typ médií lze řádově několiksetkrát přepisovat. Standard umožňuje záznam 

více sekcí na kompaktní disk a definuje maximální rychlost zápisu nebo přepisu média. 

Dalším ze standardů, které podporují zejména záznam videa se stal White Book. Tento 

standard definuje médium na než lze zapsat až 74 minut hudby komprimované 

algoritmem a videa uloženého v kompresi MPEG-1. Je považován za levnější variantu 

DVD, nicméně kvalita záznamu je o něco nižší. Vzniklá média mohou být přehrávána 

na počítačích pomocí volně šiřitelných programů nebo na herních konzolách, např. 

Playstation. 

Posledním definovaným standardem je Blue Book - CD Extra. Vzniká 

z iniciativy vydavatelů zvukových CD. Toto médium obsahuje obvykle dvě sekce. První 

ze sekcí je zvuková, druhá datová. Druhá sekce je přístupná až po vložení CD do 

počítačové mechaniky. Může obsahovat texty jednotlivých skladeb, videa nebo 

fotografie. Běžné CD přehrávače umí pracovat jen s jednou sekcí a to vždy s tou první, 

která je v tomto případě vždy zvuková. Média typu CD - Extra rozpoznáme podle loga. 

 Práce s prvními CD-ROM médii vyžadovala i instalaci speciálního softwaru, 

dodávaného přímo výrobcem samotného média. Stav byl způsoben tím, že nebyly 

přesně definovány souborové systémy a ukládání dat do souborů. Výsledkem byly 

nekompatibilní souborové systémy, které brzdily další využití CD-ROM médií. V letech 

1985 až 1986 se sešlo několik firem a výsledkem jejich jednání byla specifikace 

souborového systému High Sierra, tím se média CD-ROM stala konečně všeobecně 
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čitelnými. Jednalo se o první standardní souborový systém pro CD-ROM média. 

V dalších letech bylo vyvinuto několik dalších souborových systémů: 

Ø High Sierra - vedoucí představitelé firem vyrábějící média a mechaniky 

se na svém setkání zabývali otázkou vytvoření společného souborového 

systému pro média CD-ROM. Druhým důležitým závěrem bylo zvýšení 

kompatibility médií mezi jednotlivými operačními systémy. 

Ø ISO 9660 - bylo založeno na systému High Sierra a obsahuje několik 

změn a doplňků.  

Ø Joliet - vychází z ISO 9660 a opět jej poněkud rozšiřuje. Tento systém 

navrhla firma Microsoft především pro operační systémy Windows 95. 

Ø UDF - poměrně nový souborový systém vytvořen asociací Optical 

Storage Technology Association jako standardní souborový systém 

záznamu na optická média. Má několik výhod oproti systému Joliet, tím 

nejdůležitějším je podpora paketového zápisu. To umožňuje pracovat 

s médiem CD-ROM jako s pevným diskem. 

Ø Macintosh HFS - určen pro operační systém Mac OS, takto vytvořená 

média nejsou čitelná v PC. 

Ø Rock Ridge - vytvořen průmyslovým konsorciem, nazvaným Rock Ridge 

Group. Podpora specifických vlastností souborových systémů v OS 

Unix. Tato rozšíření nejsou podporována OS DOS a Windows. 

Čtení informací z disků je principiálně založeno na rozdílném odrážení 

laserového paprsku od jamek a pevnin, kterými jsou data na disku zaznamenána. Spodní 

strana disku je osvětlována zaostřeným laserovým paprskem a fotocitlivý senzor 

zachytává odrazy tohoto světla. Pokud světlo dopadne na pevninu, je odraženo zpět, 

dopadne-li na jamku, neodrazí se téměř vůbec. To znamená, že při přechodu laserového 

paprsku z pevniny na jamku nebo naopak, zaznamená senzor změnu odraženého světla. 

Každá taková změna je pak převáděna na bit o hodnotě 1, ale oblasti beze změn jsou 

převáděny na bity o hodnotě 0. Vzniklá posloupnost bitů je pak reprodukována buď 

jako hudba nebo jako soubor nějakých dat. Přitom data jsou zaznamenána do jediné 

stopy, mající tvar spirály. Tato stopa začíná blíže středu disku a vine se v délce zhruba 

5,77 km k jeho okraji. Laserové světlo používané v CD mechanikách pro čtení, má 

obvykle vlnovou délku 780 nm a výkon okolo 1 mW. Pro zvýšení výkonu CD 

mechanik, hlavně přenosové rychlosti, začali výrobci mechanik zvyšovat rychlost jejich 
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otáčení. Základní přenosová rychlost začíná na 150 kB/s, tyto mechaniky se označovaly 

symbolem 1x. Vývoj se zastavil u mechanik s 56-ti násobnou rychlostí čtení, tedy 

56x150 to je 8400 kB/s. Obvodová rychlost média je zhruba 262 km/h. 

 V roce 1995 začalo být jasné, že kapacita CD-ROM disků nebude do budoucna 

dostatečná. Bylo vytvořeno konsorcium několika velkých firem, které si dalo za cíl 

vytvoření jednotného formátu s dostatečnou kapacitou pro umístění filmu. Tak vznikl 

disk DVD, který měl mimo jiné za úkol nahradit videopásky. Velmi zjednodušeně 

můžeme říci, že DVD je vysokokapacitní CD. Využívaná optická technologie pro čtení 

a záznam DVD je stejná jako u CD. Kompatibilita je tak vysoká, že v každé mechanice 

DVD-ROM je možné přehrávat všechna média CD-ROM. DVD média mohou být 

jednovrstvá či dvouvrstvá, také je možné uložení dat na obě strany. Kapacita 

jednovrstvého disku DVD je 4,7 GB. Na dvouvrstvé a oboustranné médium zapíšeme 

až 17,1 GB dat. Už základní kapacita disku pojme 133 minut videa v kompresi MPEG-

2, tři kanály zvuku v CD kvalitě a čtyři kanály titulků. 

Základem DVD technologie je opět polykarbonátový disk, se stejnými rozměry 

jako CD. Hlavní rozdíl je v hustotě záznamu, díky použitému laseru o kratší vlnové 

délce, který je zaostřen blíže k povrchu média. Jamky jsou opět vyraženy do jediné 

spirálové stopy, začínající blíže ke středu disku, celková délka stopy je asi 11,84 km. 

Pokud je médium dvouvrstvé, začátek druhé stopy začíná na vnějším okraji a pokračuje 

ke středu disku. Přenosová rychlost DVD mechanik označených jako 1x je 1385 kB/s. 

 Počátkem roku 2002 devět vedoucích firem, zabývající se vývojem mechanik 

pro optický záznam, zveřejnilo počáteční specifikaci technologie Blu-ray Disc. O 

celkový vývoj se zasloužil hlavně profesor Shuji Nakamura, který objasnil využití 

modrého laseru. Zpočátku byla u těchto disků problémem jejich odolnost, bylo nutné je 

uchovávat a přenášet ve speciálním obalu. Společnosti TDK se nakonec podařilo 

vyvinout takovou ochranou vrstvu, která nakonec tento neduh vyřešila. Rozměry BD 

média jsou stejná jako u médií CD a DVD. Rozdíl je samozřejmě v kapacitě a 

přenosové rychlosti. Kapacita jednostranného BD média je 25 GB, oboustranného pak 

50 GB. To vše díky použití laseru o vlnové délce 405 nm a snížení vzdálenosti od čtecí 

plochy. Přenosová rychlost mechanik označených jako 1x je 4500 kB/s. Protože se 

jedná stále o novou technologii, její rozšíření není tak masivní jako u DVD a to zejména 

kvůli vysoké ceně přehrávačů, mechanik i samotných médií. 
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3.6. Grafická karta 

Grafická karta tvoří rozhraní mezi počítačem a monitorem. Odesílá do monitoru 

signály, na základě kterých, se na monitoru objeví požadovaný obraz. V průběhu celého 

vývoje počítačů bylo postupně vyvinuto několik standardů pro grafické adaptéry a také 

monitory. V současnosti se stále jako základní používá VGA (Video Graphics Array) a 

SVGA (Super-VGA). První grafické adaptéry a monitory standardu VGA uvedla na trh 

roku 1987 firma IBM. Byla to součást jejich počítačů řady PS/2. Standard VGA je 

založen na analogových signálech a to proto, aby bylo dosaženo co nejvyššího počtu 

zobrazitelných barev. Standard VGA umožňuje vytvářet až 262 144 barev. Současně 

z této palety barev může být najednou na monitoru zobrazeno až 256 barev při rozlišení 

640x480 obrazových bodů (pixelů). Minimální obnovovací frekvence je 60 Hz. Pokud 

je obnovovací frekvence menší, výsledný obraz na monitoru poblikává.  

Standard SVGA vytvořila roku 1989 organizace VESA, sdružující různé výrobce, 

kteří se zabývají výrobou počítačů a grafických adaptérů. Pokud má grafický adaptér 

podporovat tyto standardy musí být součástí jeho BIOSu, díky kterému program snadno 

zjistí jaké jsou možnosti tohoto adaptéru a může je začít využívat. Současné standardy 

VESA pokrývají téměř všechny kombinace rozlišení a to až do rozlišení 1880x1440 

pixelů s použitím až 16 miliónů barev. 

Všechny grafické karty mají stejné základní součásti: 

Ø Video BIOS - návrh je podobný jako návrh BIOSu celého systému, je na 

něm ale zcela nezávislý. Je uložen v čipech ROM a obsahuje základní 

instrukce, které vytváří rozhraní mezi hardwarem grafické karty a 

softwarem, instalovaným v systému. Instrukce BIOSu graf. karty mohou 

být použity k zobrazení informací na monitoru ještě dříve, než dojde 

k načtení ovladačů z pevného disku. 

Ø Grafický procesor - určuje funkce podporované danou graf. kartou a 

zejména její výkon. Graf. procesor obsahuje daleko více transistorů než 

systémový procesor. Dnešní jádra obsahují téměř miliardu transistorů. 

Velký vliv na celý výkon graf. karty má velikost a typ použité paměti. 

Ø Paměť - většina graf. karet má svojí vlastní paměť. Výjimku tvoří 

integrovaná řešení na základních deskách, která sdílejí paměť spolu 

s celým systémem. Paměť graf. kartě slouží pro ukládání obrázků v době 
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jejich zpracování. Využívá se různých druhů pamětí, od pamětí typu 

GDDR, GDDR3 až po GDDR5. 

Ø Konvertor digitálního signálu na analogový - převádí digitální obraz 

vytvářený graf. kartou na analogové signály, které jsou zobrazitelné na 

monitorech. Rychlost těchto konvertorů se udává v MHz, dnes se vyrábí 

s rychlostí 400 MHz. Bývá integrován přímo do grafického čipu. 

Ø Konektor pro připojení ke sběrnici - sběrnice je součástí základní desky 

do které se grafická karta zasouvá. Typ sběrnice má samozřejmě vliv na 

rychlost s jakou systém zpracovává grafické informace. Můžeme se 

setkat s graf. adaptéry pro sběrnice PCI, AGP nebo moderní PCIe. 

Ø Ovladač - úkolem ovladače je komunikace mezi softwarem a 

nainstalovanou grafickou kartou. Všechny grafické karty jsou dodávány 

a prodávány s ovladači, které vytvořil přímo výrobce grafické karty. 

Nejnovější ovladače jsou výrobcem nabízeny ke stažení zdarma z jeho 

webových stránek. 

Všechny dnešní dostupné adaptéry jsou již 3D grafické akcelerátory. Hlavním 

důvodem pro vývoj a výrobu akcelerátorů se stal trh s počítačovými hrami. Ve 

skutečnosti nejsou tyto obrazy trojrozměrné, protože grafický výstup je na monitor, 

který je dvojrozměrný. Použitý software (nejčastěji hra) je schopen vytvořit iluzi 

prostoru pomocí stínování, perspektivního zobrazení, alpha míchání a textur. Dnešním 

grafickým akcelerátorům kralují dvě významné společnosti, které mají mezi sebou 

rozdělený téměř celý trh. Tou první je kanadská společnost ATI, založená roku 1985. 

Společnost byla koupená a přejmenovaná v červenci 2006 na AMD, označení 

grafických karet od této doby je ATI Radeon. Grafický akcelerátor společnosti AMD, 

viz Příloha 3 - obrázek č. 2. Druhou společností je kalifornská NVIDIA, která byla 

založena roku 1993. 

3.7. Monitor 

Je důležitou součástí rozhraní mezi uživatelem a osobním počítačem. První typy 

monitorů byly monochromatické, tedy jednobarevné. Zobrazovaly zelené nebo 

oranžové světlo na černém podkladě. Tyto první monitory začínaly s úhlopříčkou kolem 

10 palců a byly typu CRT (Cathode-Ray Tube). O nějaký čas později byly vyráběny 

první barevné monitory, kterým dále narůstala úhlopříčka obrazovky. Technologie CRT 
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se také používá při výrobě obrazovek televizorů. Tato technologie výroby obrazovek 

obsahuje vzduchoprázdnou elektronku, uzavřenou ve skleněném obalu. Na jednom 

konci elektronky je elektronové dělo. Na druhém konci, který je rozšířený je obrazovka, 

její vnitřní povrch je pokryt sloučeninou fosforu. Tato sloučenina má vlastnost zvanou 

persistence. Je to vlastně doba, po kterou zůstane bod po svém ozáření elektrony 

rozsvícen. 

Princip CRT obrazovky spočívá v zahřátí elektronového děla, které vystřeluje 

proud elektronů o vysoké rychlosti. Vystřelené elektrony jsou přitahovány na druhý 

konec elektronky, kde se nachází vnitřní strana obrazovky. Paprsek elektronů je 

zaostřován do určitého bodu na mřížce obrazovky vychylovacími a zaostřovacími 

cívkami, které se nacházejí podél osy elektronky. Po zasažení vnitřní strany obrazovky 

se rozsvítí bod, který se stane viditelným z její druhé strany. Tento proud elektronů se 

pohybuje velmi rychle. Obrazovku přejíždí zleva doprava a shora dolů. Jedním 

z parametrů těchto monitorů je horizontální frekvence. To je pohyb paprsku elektronů z 

levé strany obrazovky na pravou, je udávána v kHz. Barvy se zobrazují tím, že 

elektronová děla jsou v elektronce celkem tři. Pro každou základní barvu, tedy 

červenou, modrou a zelenou, jedno elektronové dělo. Také vnitřní povrch obrazovky je 

pokryt celkem třemi vrstvami fosforu. Každá je určena pro jednu z uvedených barev. Na 

vnitřní straně obrazovky se nachází stínící maska. Ta slouží k seskupení tří bodů 

základních barev do jedné skupiny. Výsledná barva je tvořena opět na vnitřní straně 

obrazovky prokládáním bodů těchto tří barev. Body se po dopadu na mřížku velmi 

rychle rozsvítí, ale začnou také celkem rychle pohasínat. Celý obraz na monitoru musí 

být neustále obnovován. Rychlost obnovování obrazu se nazývá obnovovací frekvence. 

Rychlost obnovování je udávána v Hz a minimální hodnota je 60 Hz, optimální hodnota 

je 85 Hz. Čím nižší rychlost obnovování, tím více a rychleji se lidský zrak unavuje. 

 Technologie CRT je v dnešní době už zastaralá, moderní technologií pro výrobu 

monitorů je LCD (Liquid Crystal Display). Je to technologie založená na displeji z 

tekutých krystalů. V roce 1963 zjistil vědec a výzkumník z Radio Corporation of 

America, pan Richard Williams, že světlo procházející tenkou vrstvou tekutých krystalů 

je ohýbáno podle krystalické struktury. Se svým kolegou Georgem Heilmaierem, o pět 

let později vyrobily první experimentální displej z tekutých krystalů. Komerční využití 

přišlo poměrně brzy, byl obsažen v kalkulačkách a různých průmyslových displejích, 

samozřejmě jen v jedné barvě. Použití pro osobní počítače přišlo na řadu od roku 1983. 
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Tato technologie umožňuje výrobu zcela plochých panelů s nízkou spotřebou elektrické 

energie a velkou odolností proti vnějšímu rušení elektromagnetickým polem. Plochý 

panel pracuje tak, že světlo v něm prochází přes dva polarizační filtry. Ty jsou tvořené 

právě tekutými krystaly. To jsou vlastně tyčinkovité molekuly, tekoucí jako kapalina, 

vyrobené ze sloučenin křemíku. První filtr má za úkol řízení směru procházejícího 

světla, druhý mění množství procházejícího světla. U jednobarevného displeje je jeden 

bod displeje tvořen jednou buňkou. U barevných LCD panelů je přidán další filtr, který 

obsahuje tři buňky, pro červenou, zelenou a modrou barvu. Čím více světla projde přes 

danou buňku, tím světlejší je bod na panelu displeje. Celý panel musí být podsvícen, 

k tomu se používají tenké trubice, u kterých je kladen velký důraz na rovnoměrné 

rozložení světla pod celým panelem. To je zajišťováno sítí optických vláken. Barva 

podsvícení je bílá. Místo trubic mohou být použity svítící diody (LED). Ty přinášejí 

výhody v podobě další úspory energie a větší životnosti celého panelu. Barvy se 

zobrazují podobně jako u technologie CRT, prokládáním bodů o různých barvách a 

změnami jasu každého z těchto bodů. Celkový počet bodů displeje LCD úzce souvisí 

s jeho rozlišením. Je zřejmé, že čím větší je počet obrazových bodů v řádcích a 

sloupcích displeje, tím větší množství informací panel zobrazí. LCD panely mají na 

rozdíl od CRT obrazovek tzv. nativní rozlišení. To znamená, že fyzický počet 

obrazových bodů (pixelů) je pevně vázán na použité rozlišení. Změna na jiné než 

nativní rozlišení vede k mírné deformaci obrazu. S použitým rozlišením souvisí 

technologie výroby. Během let se prosadily displeje s aktivní maticí využívající plochý 

tranzistorový film. To znamená, že k ovládání každého pixelu, který obsahuje tři 

subpixely, je použito šest tranzistorů. Dva na každý subpixel. Při rozlišení 1280 x 1024 

to znamená téměř osm milionů tranzistorů! 

Monitory mohou být ke grafické kartě připojeny jak analogově, tak digitálně. 

Analogové připojení využívají zejména CRT monitory. Digitální připojení pak drtivá 

většina LCD panelů. Daný typ připojení musí podporovat grafická karta i použitý 

monitor. 

3.8. Napájecí zdroj 

Zdroj napájení je jednou z nejvíce přehlížených částí osobního počítače. Většina 

uživatelů osobního počítače této komponentě nevěnuje vůbec žádnou pozornost. 

Důležitým parametrem zdroje je stabilita výstupního napětí nebo schopnost odfiltrovat 

různá přepětí rozvodné sítě. Zdroj, který se používá v osobním počítači je řízený 
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impulsy, které spínají usměrněné a vyfiltrované síťové napětí. Impulsní zdroje mají 

malé tepelné ztráty a vysokou oblast účinnosti, která je až 90 %. Proti klasickým 

transformátorovým zdrojům mají menší hmotnost, objem a velmi vysokou účinnost. 

Základní funkcí zdroje je převod vstupního napětí a proudu na hodnoty, které 

mohou být využity k napájení počítačových obvodů. Zdroj je navržen tak, aby převáděl 

střídavý proud z rozvodné sítě o napětí 230 V a frekvenci 50 Hz na stejnosměrná napětí 

+3,3 V, +5 V, +12 V, -5 V a –12 V. Napětí +3,3 V a +5 V jsou použita k napájení 

samostatných obvodů a adaptérů. Napětí +12 V se využívá pro napájení různých 

pohonů a motorů. Naproti tomu napětí –5 V na většině moderních zdrojů již vůbec 

nenajdeme. Je to proto, že toto napětí využívala zastaralá sběrnice typu ISA, kterou již 

moderní základní desky neobsahují. S napětím –12 V se ve zdrojích ještě setkáme. 

Využívá ho sběrnice PCI a sériové porty. 

Zdroj mimo jiné také zajišťuje to, že systém se nerozeběhne dříve, než bude na 

výstupech zdroje takové napětí, které bude postačovat pro pohon počítače. To znamená, 

že před spuštěním systému, zdroj provede interní testy. Pokud v průběhu testů zdroj 

zjistí, že výkon pro spuštění počítače je dostatečný, pošle na základní desku signál 

Power_Good. Tento signál má hodnotu +5 V a je obvykle přenášen šedým vodičem. Od 

zapnutí počítače, spuštění a vyhodnocení interních testů až po stabilizaci výstupních 

napětí uběhne asi 0,1 – 0,5 s. 

 Standardy původních zdrojů napájení vytvořila firma IBM. Tyto zdroje nesly 

označení AT. Jednotlivé typy se od sebe lišily pouze maximálním výkonem, počtem 

vývodů pro připojení periferií a umístěním vypínače. Jejich výroba byla ukončena 

kolem roku 1995. V tento rok přišla firma Intel se zdrojem typu ATX, ten se rok nato 

velmi rozšířil. Tyto dva typy zdrojů jsou vzájemně nezaměnitelné. Typ ATX má odlišné 

konektory pro připojení napájení k základní desce a kromě toho podporují některé nové 

vlastnosti, které u zdrojů typu AT nebylo možno použít.  

Moderní zdroje existují ve specifikaci ATX 2.2, viz Příloha 3 - obrázek č. 3. 

Definují nový tvar základní desky, novou počítačovou skříň a nový typ zdroje. 

Konektor pro napájení základní desky je zcela přepracovaný. Místo dvou konektorů, 

které se daly snadno zaměnit, je veden od zdroje jen jeden. Tento nový konektor má 20 

vývodů a je opatřen klíčováním, které zabezpečí jeho správné zapojení. Dalším 

rozdílem je zapínání celého PC. Již se nepoužívá síťového vypínače na kterém bylo plné 

napětí sítě, ale činnost zdroje je ovládána signálem Power_On. Přitom signál Power_On 
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může být generován fyzicky vypínačem na skříni PC nebo elektronicky operačním 

systémem. Mezi zdrojem napájení a vypínačem je u systému typu ATX přenášeno 

napětí pouhých +5 V. Dalším důležitým vývodem tohoto typu zdroje je 5V_Standby. 

Tímto vývodem je na základní desku přiváděno trvalé napětí i v době, kdy je počítač 

vypnut. Tak je zajištěno napájení obvodů, které jsou potřebné ke spuštění počítače na 

základě signálu z datové sítě nebo modemu. Takto lze PC zapnout aniž by musel být 

člověk fyzicky přítomen u počítače. 

Důležitými parametry zdroje jsou: 

Ø Výkon – celkový výkon, který je zdroj schopen poskytnout celému 

systému. Zdroj samozřejmě nemá 100% účinnost, ty kvalitnější mají 

účinnost 80 % a větší. 

Ø Proudové zatížení jednotlivých napájecích větví – nejlepší je pro každou 

komponentu nebo stejnou skupinu komponent, zvláštní napájecí větev. 

Tak budou odděleny CD/DVD mechaniky, pevné disky a např. grafické 

adaptéry. 

Ø Stabilita výstupního napětí – vyjadřuje se v procentuální odchylce od 

jmenovité hodnoty. Nezatížený systém má napětí vyšší, plně zatížený 

systém naopak napětí nižší. Rozdíl mezi těmito krajními hodnotami nesmí 

být větší než příslušná tolerance. Např. základní deska vyžaduje pro 

napájecí větev +5 V toleranci +-5 %; -12 V tol. +- 10 %; +3,3 V tol. +-4 %. 

Napájecí zdroje musí splňovat harmonizovanou evropskou normu EN61000-3-2. 

Ta určuje mimo jiné i emise harmonických složek síťového proudu zařízení se vstupním 

fázovým proudem do 16 A. Pokud daný výrobek tuto normu nesplní, nesmí být uveden 

na trh. Po splnění podmínek výrobek dostane označení CE.  

Zvlášť přísné požadavky jsou na maximálně přípustný obsah harmonických 

složek síťového proudu. Tyto složky jsou vedlejším produktem při převodu síťového 

napětí 230 V na napětí, vhodné pro použití v osobním počítači. Vysoký obsah 

harmonických složek snižuje celkový účinek (power factor) zdroje. Korekci lze 

realizovat pasivně nebo aktivně. Lepší je samozřejmě aktivní korekce, která je zajištěná 

spínaným výkonovým tranzistorem. Zdroje splňující korekci harmonických složek, ať 

už pasivní nebo aktivní, mají označení PFC. 



Pavel Spanilý: Komponenty osobních počítačů, montáž PC sestavy a její testování 
 

2009  28   

3.9. Chladič procesoru 

Všechny soudobé výkonné procesory produkují velké množství tepla. Pro 

správnou funkci procesoru a také jeho dlouhou životnost je nutné zajistit odvod tohoto 

odpadního tepla. Existují dva druhy chladičů: aktivní a pasivní. Základna pasivního 

chladiče, tedy to co se přímo dotýká samotného procesoru, bývá vyrobena z mědi. Na 

tuto základnu jsou přidána obvykle hliníková žebra. Aktivní chladič obsahuje ještě 

pohyblivou součást a to ventilátor, který je uchycen k hliníkovým žebrům. Ten zajišťuje 

průchod vzduchu mezi žebry chladiče. Ventilátory jsou vybaveny kuličkovými ložisky a 

většinou jsou napájeny přímo ze základní desky, kde je pro ně připraven příslušný 

konektor. 

Postupem vývoje procesorů osobních počítačů od řady XT nebo 80286, kde nebyl 

potřeba chladič žádný, přes 486 a první Pentia, jimž stačil pasivní hliníkový chladič, až 

po Pentia 4 a Core 2 Quad, kde nestačily k uchlazení ani aktivní chladiče přišla na řadu 

technologie tepelných trubiček, tzv. heat pipe. Tato technologie není ničím novým nebo 

speciálně zkonstruovaným pro potřeby procesorů. Jako první si ji nechal patentovat 

R.S.Gaugler již roku 1942. Princip činnosti je poměrně jednoduchý. Trubičky slouží 

k přenosu tepla z jednoho místa na druhé za pomoci pracovní látky. Trubičky jsou 

hermeticky uzavřeny a tvoří tak kovový, nejčastěji měděný válec, který je naplněn 

pracovní látkou. Jeden konec je zasazený do zdroje tepla a druhý je vyveden do 

žebrování chladiče. Po dosažení pracovní teploty se začne látka uvnitř trubiček 

odpařovat a proudí směrem k ochlazovanému místu, kde kondenzuje. Proud par 

pracovní látky se dává do pohybu na základě rozdílných tlaků v místě výparníku a 

kondenzátoru. V místě výparníku je tlak vyšší, v místě kondenzátoru je tlak nižší. 

Návrat kondenzátu zpět ke zdroji tepla je zajištěn kapilárními silami v porézním 

materiálu, který kondenzát nasává zpět ke zdroji tepla. To zajišťuje těmto tepelným 

trubičkám, aby pracovaly v poloze, kdy je kondenzátor níže než výparník. Dnešní 

porézní materiály dokáží nasát kondenzát zpět k výparníku ze vzdálenosti až 40 cm. 

Technologie heat pipe má řadu využití, především se s ní setkáme v průmyslu. Tam 

vzhledem ke své obrovské tepelné vodivosti, která je až 1000x větší než u měděné tyče 

stejných rozměrů se používá k chlazení laserů, výkonných elektrických motorů, 

plynových turbín, nukleárních reaktorů nebo raketových motorů. Největší naměřený 

tepelný tok je 15000 W/cm2. Jako pracovní médium bylo použito lithium s operační 

teplotou 1500 °C. 
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Ideálním řešením je použití pasivního chladiče procesoru s technologií heat pipe 

(viz Příloha 3 - obrázek č. 4) a dobře odvětrané počítačové skříně. Ventilátor obsahuje 

napájecí zdroj počítače, který je umístěn přímo nad samotným procesorem a obvykle se 

ještě jeden ventilátor používá k odvětrání počítačové skříně. Ten je namontován na 

zadní stěně skříně a napájen elektrickými rozvody počítačové skříně. Tyto ventilátory 

jsou pomaloběžné, to znamená velice tiché. Aktivní chladič přispívá ke zvýšení hluku 

celé počítačové sestavy, což není žádoucí. 

3.10. Počítačová skříň 

Již dávno nemají uživatelé PC na výběr z téměř unifikovaných počítačových 

skříní několika málo firem. Na našem trhu působí mnoho různých společností, mezi ty 

nejdůležitější patří: Aerocool, Antec, AplusCase, Arctic Cooling, Cooler Master, 

Enermax, Gigabyte, Chieftec, Lian Li, SilverStone, Thermaltake a Zalman. Počítačové 

skříně úzce souvisí s výběrem téměř všech ostatních komponent, určují kvalitu chlazení, 

množství přenášených a tvořených vibrací a tím i úroveň hluku celé sestavy. 

Samozřejmě, že dnes není problém sáhnout po levném výrobku, který obsahuje i zdroj 

napájení, ovšem přinejmenším pochybných kvalit. Takové skříně plní jen jednu funkci a 

tou je udržení všech komponent pohromadě. K jejich konstrukci je použito většinou 

tenkého plechu, který se často různě kroutí, mají neopracované ostré rohy a nedořešený 

systém proudění vzduchu. Proto by mělo platit pravidlo, že zvláště u dražších sestav 

uživatel bude dbát na výběr kvalitní počítačové skříně. Pokud je skříň kvalitně 

zpracovaná a použitý design se uživateli líbí, není tuto skříň potřeba měnit s pozdějším 

generálním vylepšením dané sestavy. Takováto kvalitní skříň musí splňovat tři základní 

požadavky:  

Ø Vysokou kvalitu zpracování z vhodného materiálu (precizní zpracování, 

celohliníková skříň, vhodná povrchová úprava). 

Ø Funkčnost společně s rozmístěním jednotlivých prvků (dostatečný vnitřní 

prostor pro montáž a uchycení komponent, přední panel pro výstup USB). 

Ø Široké možnosti chlazení spolu s minimální náchylností ke generování 

hluku (možnost osazení několika pomaloběžných ventilátorů, či vodního 

chlazení). 

Počítačové skříně dělíme na několik základních typů. Jsou to skříně typu tower, 

ty se dělí na čtyři další podskupiny a jsou v obchodech s výpočetní technikou rozhodně 
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nejrozšířenější. Rozdělení je dané velikostí skříně, s tím úzce souvisí i vnitřní 

uspořádání dané skříně. Jednotlivé typy towerů jsou: 

Ø Minitower – obsahuje dvě šachty velikosti 5,25´´ (nejčastěji pro montáž 

CD/DVD-ROM, tři šachty velikosti 3,5´´ (pro montáž pevných disků), 

tato skříň se dá osadit pouze deskou typu micro-ATX. 

Ø Miditower – obsahuje tři šachty 5,25´´, tři až šest šachet 3,5´´ možné je 

osazení základními deskami typu micro-ATX, ATX. 

Ø Middletower – ten obsahuje až pět šachet 5,25´´, také tři až šest 3,5´´ 

šachet, osazení deskami micro-ATX, ATX. 

Ø Bigtower – může obsahovat až deset šachet 5,25´´, tři až šest šachet 3,5´´ 

a je možno osadit základní desky micro-ATX, ATX a E-ATX. 

Běžnému uživateli bude stačit skříň typu middletower. Tyto skříně mají napájecí 

zdroj umístěný vodorovně nad základní deskou v místě, kde bývá instalován procesor. 

Ventilátor zdroje pomáhá k lepšímu odvodu ohřátého vzduchu od procesoru. 

Middletower vyniká snadným přístupem k zadnímu panelu, kde je většinou umístěn 

dodatečný ventilátor pro odvětrání vyzářeného tepla od komponent osobního počítače.  

Další skupinou jsou skříně typu desktop. Tyto skříně nejsou vhodné pro častou 

výměnu komponent, protože v sobě nesou problémy v podobě nesnadné montáže, 

spravování a výrazně omezeného prostoru pro komponenty a chlazení. Desktopové 

skříně využívají především počítače Apple a velkovýrobci značkových PC jako jsou 

Dell, HP, Fujitsu-Siemens a ostatní. 

Posledním typem, který na trhu není dlouho, je skříň určená pro domácí kino. 

V podstatě je to luxusní desktop, nejčastěji s broušenými hliníkovými čely nebo rovnou 

v celohliníkovém provedení, určený do obývacího pokoje. Tuto skříň osazujeme 

nejčastěji nízkoenergetickými komponenty, jež postačují k prohlížení digitálních 

fotografií, přehrávání CD/MP3 a filmů na DVD. Ve spojení s televizní kartou nahrazují 

videorekordér a set-top box. Jedinou nevýhodou tohoto systému skříní je jejich vysoká 

cena. 

3.11. Klávesnice a myš 

Klávesnice je základním vstupním zařízením, kterým se vkládají příkazy a data do 

počítače. V dnešní době se můžeme setkat se dvěma typy klávesnic. To jsou rozšířené 

klávesnice se 101 klávesami a rozšířená klávesnice Windows se 104 klávesami. 
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Klávesnice typu XT s 83 klávesami a klávesnice typu AT s 84 klávesami jsou velmi 

zastaralé a již se nevyrábí. 

Klávesnici se 101 klávesami uvedla na trh firma IBM v roce 1986, byla určena 

pro všechny vyráběné modely počítačů této firmy. Na trhu najdeme několik variant této 

klávesnice, včetně ergonomických nebo s vestavěnými ukazovacími zařízeními. 

Klávesnice jsou vybaveny stavovými LED diodami a pro připojení k základní desce 

počítače využívají konektor DIN. Konektor DIN má pět vývodů, ale byl poměrně velký. 

Proto byl vyvinut konektor mini-DIN neboli PS/2 se šesti vývody. Poslední modely 

klávesnic využívají pro připojení k osobnímu počítači port rozhraní USB.  

Klávesy na rozšířené klávesnici rozdělujeme do čtyř oblastí. Jsou to: hlavní část 

(určená pro typování, obsahuje všechny alfanumerické znaky), numerická klávesnice 

(umístění na pravé straně klávesnice), část určená pro ovládání kurzoru obrazovky (má 

tvar obráceného písmene T) a oblast funkčních kláves (klávesy F1 až F12, uspořádané 

po čtyřech v horní části klávesnice). 

Rozšířená klávesnice se 104 klávesami vznikla při vývoji operačního systému 

Windows 95. Tehdy přišla firma Microsoft s myšlenkou zavedení ještě dalších tří 

kláves. Ty měly za úkol usnadnit psaní na počítači a umožnit rychlí přístup k některým 

nabídkám. Jedná se o klávesy windows a application. Umístění těchto kláves není 

standardizováno a tak je na každém výrobci klávesnice, kam a jak je na plochu 

klávesnice umístí. 

Oba druhy klávesnic obsahují technologii mechanické klávesy s gumovou 

membránou. Pod jednotlivými klávesami je gumová membrána, která je položena na 

desce s tištěnými kontakty. Po stisku klávesy kolík zatlačí na vypouklou část gumové 

membrány a ta se přitiskne na desku s tištěnými kontakty. Obvod je uzavřen uhlíkovým 

kontaktem, který je na spodní straně gumové membrány. Při uvolnění klávesy se 

gumová membrána vrátí do původní polohy a příslušná klávesa se tak dostane do své 

výchozí polohy. Tato technologie má několik výhod. Gumová membrána vytváří při 

stisku dostatečně znatelný pocit odporu; bodové uhlíkové kontakty jsou odolné proti 

korozi a vcelku vyráběná gumová membrána chrání spodní část klávesnice a desku 

s tištěnými kontakty proti průniku nečistot. 

Ukazovací zařízení, jinak známé jako myš bylo vynalezeno Douglasem 

Englebartem roku 1964, ve výzkumných laboratořích Stanfordské univerzity. Rozšíření 

se myš dočkala až díky Stevu Jobsovi, který se rozhodl myši využít pro počítače 
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vyvíjené jeho firmou Apple Computer. První počítač s myší byl uveden roku 1983 

firmou Apple, byl ale příliš drahý a tak firma začala pracovat na levnější variantě 

nazvané Macintosh, uvedené na trh roku 1984. Počítače PC a kompatibilní začaly myš 

využívat o něco později. Myš se masově rozšířila a dnes operační systém PC 

automaticky předpokládá práci s myší nebo podobným ukazovacím zařízením. 

Základní součásti myši je kryt, který uživatel drží v ruce a kterým pohybuje po 

stole. Změnou polohy krytu se pohybuje kulička na spodní straně myši, která uvádí do 

pohybu dva válečky, ve vzájemně kolmých směrech. Každý váleček je pevně spojen 

s diskem opatřeným clonou. Po stranách disku jsou optická čidla, která zaznamenávají 

počet impulsů, ten odpovídá rychlosti pohybu a vzdálenosti o kterou je myš přesunuta. 

Signály o rychlosti a vzdálenosti jsou přenášeny pomocí kabelu do počítače. Operační 

systém je převádí na pohyb kurzoru po obrazovce. Myš také obsahuje dvě nebo více 

tlačítek, popřípadě je vybavena kolečkem. 

Dnes jsou zdaleka nejrozšířenější myši s optickým snímáním. Tady je místo 

kuličky použit pro snímaní pohybu optický senzor, který snímá relativní pohyb pod 

myší. Zdrojem světla pro optický senzor je LED dioda nejčastěji červené barvy. 

Myši jsou propojeny s počítačem přes sériový port, port typu PS/2 nebo dnes 

nejčastěji rozhraním USB. Vyráběny jsou také bezdrátové myši, u kterých je přenos dat 

zajištěn infračerveným světlem. Přijímač je připojen na příslušném portu a vysílač je 

integrován přímo do vnitřního prostoru krytu myši i s malou baterií. Nevýhodou tohoto 

řešení je nutnost dobíjet baterii v těle myši. 
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4. Výběr dílů jednotlivých sestav 

Pro testování jsem zvolil tři rozdílné sestavy osobních počítačů. Jeden 

z významných rozdílů těchto sestav je jejich pořizovací cena. S cenou úzce souvisí 

vybavení celého počítače a jeho výkon. Máme tu tři významná kritéria: cena, výkon a 

výbava počítače. Výběr sestavy volíme tak, abychom měly v určené cenové relaci co 

největší výkon spolu se solidním vybavením. Před samotnou koupí počítačové sestavy 

musíme vědět, co od takové sestavy očekáváme a jakému účelu má sloužit. 

4.1. První počítačová sestava - herní PC 

Jako první počítačovou sestavu si představíme sestavu, určenou pro spuštění těch 

nejnáročnějších programů. Tyto náročné programy nejsou nic jiného než moderní 

počítačové hry. Od takové sestavy budeme očekávat vysoký výpočetní výkon procesoru 

a grafické karty, dostatek kvalitní operační paměti a velký pevný disk. Nesmí chybět 

další výbava v podobě zvukové a síťové karty, DVD-ROM/RW mechanika je 

samozřejmostí. Pro zobrazení je vhodný LCD monitor alespoň s úhlopříčkou 19´´ lépe 

však širokoúhlý panel s úhlopříčku 22´´. Tento výběr dílů je z našich možností finančně 

nejnáročnější. Máme možnost danou sestavu zakoupit u prodejce s výpočetní technikou 

nebo nějaké náklady ušetřit a z pečlivě vybraných komponent tuto herní sestavu 

poskládat. Zvolil jsem druhou možnost, kde provedeme výběr jednotlivých komponent 

a popíšeme jejich montáž. Tato varianta předpokládá alespoň minimální technické 

dovednosti a přehled aktuálně nabízených počítačových komponent. 

Jak již bylo naznačeno budeme vybírat výkonné komponenty, to nutně 

neznamená, že z nabídky prodejců výpočetní techniky to budou vždy ty nejdražší 

položky. Nebude nás zajímat úplná špička nabídky, ale zejména vyšší střední třída, kde 

je stále ještě výhodný poměr cena/výkon. 

Měli bychom začít u výběru procesoru. Typ procesoru bude určovat další volbu 

komponent. Dnes jsou v podstatě na trhu nabídky dvou společností: AMD a Intel. Od 

výběru procesoru se bude odvíjet výběr základní desky. Po zvolení základní desky, 

nejčastěji formátu ATX je dobré vybrat kvalitní počítačovou skříň. Při výběru je nutné 

zohlednit, kolik pevných disků budeme do sestavy pořizovat a jakou vybereme 

grafickou kartu. Je vhodné, aby skříň měla jeden pomaloběžný ventilátor vpředu, pro 

chlazení pevných disků a alespoň jeden ventilátor vzadu, pro dobrý odvod tepla od 
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procesoru a grafické karty. Dalším krokem bude výběr DVD-ROM/RW mechaniky a 

zvukové karty. Zvuková karta, společně se síťovou kartou bývá integrována již na 

základní desce. Síťová karta je obvykle dostatečně kvalitní o integrované zvukové kartě 

to již říci nelze. Pro kvalitní hudební doprovod doporučuji koupi některé zvukové karty 

od firmy Soundblaster. Jako poslední komponentu zbývá vybrat nějaký renomovaný 

napájecí zdroj. Zdroj vybíráme s ohledem na výkon, který bude celá sestava odebírat. 

Ten zhruba zjistíme součtem odběru jednotlivých komponent, který bývá uveden 

v přiložených manuálech. Nejvíce výkonu z celé sestavy odebírá procesor a grafická 

karta. 

Výběr komponent může vypadat následovně: 

Ø základní deska  Gigabyte EP45-DS3, LGA-775, DDR2, PCI-Ex  

Ø procesor   Intel Core2Duo E7200 - 2,53 GHz, 3 MB-L2 cache 

Ø chladič   Thermaltake - Sonic Tower rev.2 

Ø RAM   A-Data, 2 x 2 GB DDR2 1066+, 15T-5-5-5 

Ø HDD   Western Digital 500 GB - 7200RPM, SATA II 

Ø grafická karta  ATI Radeon 4850, 512 MB GDDR3, PCI-Ex 

Ø zvuková karta  Soundblaster X-FI Xtreme Audio, PCI 

Ø DVD-ROM/RW LG G22NP, 22xDVD-+R, 8xDVD-+RW, EIDE 

Ø počítačová skříň Gigabyte Aurora 3D – 570S 

Ø napájecí zdroj  Corsair Power 400 W, ATX, 80plus 

Ø monitor   22´´ ASUS MW222S, 2 ms, 2000:1, widescreen 

Ø klávesnice  NCR - 104 kláves, PS/2 

Ø myš   A4 tech, 3 tlačítka + kolečko, PS/2 

Na všechny uvedené komponenty se vztahuje záruční doba 2 roky. Existují 

výjimky, kde sami výrobci komponent garantují již v základní ceně výrobku 

prodlouženou dobu záruky. Tak např. použitý napájecí zdroj a pevný disk má záruku 3 

roky, operační paměť A-Data Extreme Edition má záruku doživotní. Sestava je 

vybavena celkem deseti USB porty, dva na přední části počítačové skříně a osm na 

zadním čele. Dále obsahuje dva porty firewire, dvě síťové karty (každá s rychlostí 

1Gb/s), digitální výstup zvuku, možnost připojení mikrofonu nebo sluchátek z čela 

počítačové skříně a také integrované řešení pro vytvoření diskového pole RAID. K této 

sestavě je nutné zakoupení operačního systému. 
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4.2. Druhá počítačová sestava - kancelářské PC 

Tato počítačová sestava má označení jako kancelářské PC. To znamená, že 

nebude obsahovat tak výkonné komponenty jako sestava herní. Z jednoduchého 

důvodu, pro práci s kancelářskými aplikacemi jako word, excel, powerpoint, access a 

dalšími není potřeba takového výkonu jako při hraní her. Není také potřeba tolik 

operační paměti a velkého pevného disku. Samozřejmě budeme požadovat, aby sestava 

byla vybavena mechanikou DVD-ROM, síťovou kartou a alespoň integrovanou 

zvukovou kartou. Tento typ sestavy můžeme zakoupit u obchodníků s výpočetní 

technikou nebo opět složit ze zakoupených komponent. V tomto případě si vybereme 

první možnost a to nákup u jednoho z předních výrobců osobních počítačů, firmy 

Hewlett-Packard. Počítačová sestava je dodávána po upřesnění konfigurace s obsluhou 

v prodejně. Obvykle bývá zaslána prostřednictvím kurýrní služby přímo na vaší adresu. 

Sestava má záruku od výrobce standardně dva roky. S určitým příplatkem k ceně je 

možné tuto záruku o další rok nebo dva prodloužit. To ovšem znamená, že po tuto dobu 

není možné vlastními silami měnit konfiguraci sestavy, jinak o záruku automaticky 

přijdete. Vše je řešeno přes servisní techniky v autorizované prodejně výpočetní 

techniky. V ceně sestavy je zahrnut operační systém, který bývá předinstalován na 

pevném disku. Nevýhodou je menší výběr instalovatelných komponent při samotném 

výběru sestavy. Velké firmy nespolupracují se všemi dodavateli počítačových 

komponent. Dodávaný monitor, klávesnice a myš jsou také většinou firemní značky. U 

tohoto typu sestavy doporučuji LCD panel s maximální úhlopříčkou obrazu 19´´.  

Konfigurace počítačová sestavy od firmy HP: 

Ø základní deska  HP 0AA8h, High Definition Audio, síť. karta 

Ø procesor   Intel Dual Core E2180 – 2 000 MHz 

Ø RAM   2 x 1 GB DDR2, 667 MHz 

Ø HDD   Seagate 160 GB – 7200RPM, SATA II 

Ø grafická karta  integrovaná Intel GMA 3100, 8 – 384 MB RAM 

Ø zvuková karta  integrovaná High Definition Audio, AD1884 

Ø DVD-ROM/RW DVD-ROM 16xDVD, 48xCD 

Ø počítačová skříň HP Compaq dc7800 SFF 

Ø napájecí zdroj  PS 80plus – dc78 SFF chasis 

Ø monitor   19´´ HP L1940T 

Ø klávesnice  HP standardní česká - 104 kláves, PS/2 
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Ø myš   HP optická myš, 2 tlačítka + kolečko, USB 

Tato počítačová sestava je vybavena šesti USB porty, čtyři jsou v zadní části 

skříně a dva v části přední, přístupné uživateli. Součástí je integrovaná síťová a zvuková 

karta. Zvuková karta má výstup pro mikrofon a sluchátka na čelním panelu. Součástí 

této sestavy je operační systém na DVD a jeho předinstalovaná verze na pevném disku. 

4.3 Třetí počítačová sestava 

Poslední počítačová sestava bude jedna z nejlevnějších jaké se dají pořídit. Tyto 

sestavy jsou vhodné pro úplné začátečníky a celkově pro seznámení s výpočetní 

technikou. Pro uživatele, který ještě neví úplně přesně co od počítačové sestavy 

očekávat, je to ideální řešení. Takovéto sestavy se dají pořídit v bazarech s výpočetní 

technikou, kde nestojí nijak závratné částky. Je pravdou, že investované peníze 

odpovídají kvalitě zakoupené počítačové sestavy. Než se však rozhodneme pro tuto 

variantu pořízení celé sestavy, měli bychom se alespoň zajímat o základní parametry. 

V dnešní době se dají pořídit bazarové sestavy s dostatečným vybavením a výkonem. 

V nabídce jistě bude nějaký model procesoru Intel Pentium 4. Všechny modely Pentia 4 

mají vysokou spotřebu elektrické energie, produkují obrovské množství odpadního tepla 

a při špatném chlazení jsou tepelně velmi namáhány. Tímto namáháním se podstatně 

snižuje celková životnost procesoru. Doporučuji procesor Intel Pentium III na 

frekvencích od 1 GHz a výše, který není tak energeticky náročný a jeho výkon je pro 

aplikace jako word, excel, powerpoint, různé prohlížeče fotografií a připojení 

k internetu stále ještě dostatečný. Taková sestava by měla obsahovat alespoň 512 MB 

operační paměti, 40 GB pevný disk, CD-ROM nebo DVD-ROM jednotku a síťovou 

kartu. Síťová karta je v tomto případě klíčovou komponentou, protože umožní uživateli 

připojení k celosvětové síti internet, kde může na různých webových stránkách čerpat 

další informace z oblasti výpočetní techniky nebo z kterékoliv jiné oblasti jeho zájmu. 

Připojení k internetu umožňují poskytovatelé těchto služeb, nazývaní provideři.  

Pro grafický výstup nedoporučuji monitor s technologií CRT. Opět je lepší 

pořízení LCD panelu, třeba i nového než za pár korun použitý CRT monitor. Ten 

s nesprávně zvoleným rozlišením velmi namáhá zrak a je zdrojem emisí 

elektromagnetického záření. Nový LCD panel můžeme po dosloužení této bazarové 

sestavy použít k sestavě nové. 
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Komponenty bazarové sestavy: 

Ø základní deska  Abit SL6 - 815EP, AGP, PCI, USB, audio AC97 

Ø procesor   Intel Pentium III - 1500 MHz 

Ø chladič   Titan D5TB 

Ø RAM   SDRAM 512 MB - 150 MHz 

Ø HDD   Western Digital 80 GB - 7200RPM, EIDE 

Ø grafická karta  ATI 9600, AGP 4x, 128 MB DDR 

Ø zvuková karta  integrovaná AC97 

Ø síťová karta  3Com Etherlink XL 10/100 Mbit, PCI  

Ø DVD-ROM/RW Plextor PX-116A, 16xDVD, 48xCD 

Ø počítačová skříň Middletower ATX 

Ø napájecí zdroj  300 W, typ ATX 

Ø monitor   17´´ Acer 1716F, 5 ms, 800:1 

Ø klávesnice  NCR 104 kláves, česká, PS/2 

Ø myš   Genius Ergo, optická, 2 tlačítka + kolečko, USB 

Tento typ sestavy má nejkratší dobu záruky a to šest měsíců. Sestava obsahuje 

jen dva USB porty, přístupné v zadním čele sestavy. Je vybavena síťovou kartou a 

integrovanou kartou zvukovou. Ze všech sestav má nejmenší pevný disk. Na zakoupené 

sestavě by měl být od prodejce nainstalován operační systém, nejčastěji Microsoft 

Windows XP. 

4.4 Montáž počítačové sestavy 

 K vlastnímu sestavení počítače je potřeba jen málo nástrojů. Bohatě vystačíme 

s jedním křížovým a jedním plochým šroubovákem s velikostí kříže a plochy 6 mm. 

Také budeme potřebovat stranový klíček č. 5. Při montáži musíme jednotlivé 

komponenty důsledně chránit před účinky statické elektřiny. Proto je vhodné se před 

samotnou montáží dotknout uzemněné části prázdné počítačové skříně. Pro zajištění 

ochrany v průběhu celé montáže se používá speciální náramek s uzemňovacím svodem. 

Ten je po celou dobu připojen ke skříni počítače. K úspěšné montáži však není zcela 

nezbytný. Nejdůležitější je, zajistit dostatečný prostor na pracovním stole, kde budeme 

PC sestavovat. S jednotlivými rozšiřujícími adaptéry manipulujeme pouze za kovovou 

záslepku, která je propojena s uzemněním adaptéru nebo za jejich hrany. V žádném 

případě nebereme komponenty z jejich plochých stran, kde jsou umístěny odpory, 
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kondenzátory a integrované obvody. Všechny komponenty vybalíme z jejich 

antistatických ochranných obalů až těsně před instalací na místo určení, předejdeme tak 

jejich neúmyslnému poškození. 

Samotnou montáž začneme u počítačové skříně. Tím, že začneme právě tady 

vyrovnáme elektrický náboj svého těla s počítačovou skříní a předejdeme tak možnému 

poškození komponent. Skříň vybalíme, položíme na pracovní plochu, odkrytujeme a 

uzemníme. S prázdnou skříní se velmi dobře manipuluje a tak jako první přikročíme 

k montáži distančních sloupků pro uchycení základní desky. Distanční sloupky jsou 

součástí vybavení počítačové skříně a nalezneme je uvnitř v igelitovém sáčku. Tento 

model použité skříně neumožňuje vyndání bočního plechu, kde bude uchycena základní 

deska. Proto položíme skříň na bok, abychom měli lepší přístup k instalaci distančních 

sloupků. Distanční sloupky montujeme do připravených otvorů s vnitřním závitem 

v boku počítačové skříně. Před samotnou instalací je třeba vybalit základní desku 

z přepravního obalu. Základní desku ponecháme v antistatickém obalu a pohledově 

zkontrolujeme umístění otvorů pro montáž na bok skříně. Tyto otvory se budou 

shodovat s umístěním distančních sloupků na boku počítačové skříně. Po instalaci 

sloupků a jejich dotažení stranovým klíčkem č. 5, zkontrolujeme jestli lícují se všemi 

otvory v základní desce. Pokud ano, přistoupíme k dalšímu kroku. Tím je instalace 

zdroje napájení. 

Instalace zdroje napájení je velice jednoduchá. Umístěn bývá nahoře v zadní 

části počítačové skříně. Ke skříni je uchycen čtyřmi šroubky. Po montáži zdroje ještě na 

zadní část skříně nainstalujeme čelo s otvory pro vstupně/výstupní konektory. Toto čelo 

je součástí vybavení základní desky. K jeho montáži nejsou potřeba žádné šroubky, pro 

čelo je připravena drážka, do které se nasadí. 

Dalším krokem je osazení a montáž základní desky do počítačové skříně. 

Základní desku osadíme před samotnou montáží do počítačové skříně procesorem a 

paměťovými moduly. Základní desku vyjmeme z antistatického obalu a na tento obal ji 

položíme. Nejprve provedeme instalaci podpěr chladiče procesoru. Vybalíme samotný 

chladič a součásti i s návodem k jeho montáži. Podpěry chladiče procesoru instalujeme 

do připravených montážních otvorů v základní desce. Podpěry jsou velice důležité, 

snižují namáhání patice procesoru a úzké oblasti základní desky od hmoty chladiče. 

Protože je použit chladič s technologií heat pipe bez přídavného ventilátoru s masivní 

měděnou základnou, jeho hmotnost je nezanedbatelných 692 gramů. Podpěry zajistí 
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rozložení namáhání na větší plochu základní desky a větší stabilitu samotného chladiče. 

Po montáži podpěr, která je zajištěna čtyřmi šroubky přistoupíme k instalaci procesoru. 

Na základní desce je připravena patice pro jeho vložení. Páčku patice vyklopíme do 

svislé polohy. Procesor vyjmeme z ochranného obalu a za jeho hrany vložíme do patice 

na základní desce. Procesor a samotná patice jsou opatřeny zámkem, který umožní jen 

správné vložení procesoru. Páčku patice sklopíme do vodorovné polohy a uchytíme za 

západku, která je součástí těla patice. Tím je instalace procesoru ukončena. Pro výborný 

přístup je vhodné na horní stranu procesoru nanést vrstvičku teplovodivé pasty. Kvalitní 

pasty jsou vyrobeny s příměsí stříbra, pro lepší vedení tepla na samotnou základnu 

chladiče. Pro jeho velké rozměry chladič procesoru ještě neinstalujeme. Vybalíme 

moduly operační paměti a zasuneme do příslušných konektorů. Pokud máme moduly ve 

dvojicích budou osazeny konektory s označením DDR2_1 a DDR2_3 nebo DDR2_2 a 

DDR2_4. Tím zajistíme provoz modulů pamětí v prokládaném režimu a dosáhneme tak 

zvýšení výkonu celého systému. Konektory pro instalaci pamětí jsou vybaveny klíčem, 

který zabraňuje instalaci v nesprávné poloze. Opět platí nedotýkat se vývodů a čipů 

paměťových modulů. Moduly instalujeme za jejich hrany. 

Základní deska je připravená na montáž do počítačové skříně. V distančních 

sloupcích, které jsme již nainstalovaly, jsou otvory se závitem. Základní desku opatrně 

zasuneme do správné polohy, to znamená, že všechny distanční sloupky lícují s otvory 

v základní desce. Dále zkontrolujeme konektory, jestli jsou zarovnány s otvory 

v zadním čele. Pomocí šroubků, které jsou součástí vybavení počítačové skříně, 

připevníme základní desku k počítačové skříni. Desku typu ATX drží devět šroubků 

s křížovou hlavou. Při šroubování a zejména samotném dotahování šroubků, je nutné 

dbát na to, aby se šroubovák nesmekl z hlavičky šroubku a nepoškodil základní desku. 

Po připevnění základní desky musíme dokončit instalaci chladiče procesoru. 

Chladič drží spona, kterou přišroubujeme na již instalované podpěry. K její připevnění 

budeme potřebovat plochý šroubovák a dva šroubky z příslušenství dodaného 

k chladiči. Pokud jsme ještě nenanesli teplovodivou pastu na procesor, je ji nutné nanést 

v tuto chvíli. Nanáší se jen malá vrstvička, která má za úkol vyrovnat povrch procesoru. 

Bez této pasty se v důsledku mikronerovností mohou mezi procesorem a chladičem 

tvořit oblasti s rozdílným tepelným tokem. Tam, kde je tok menší, dochází k nárůstu 

teploty, která namáhá procesor a v dlouhodobém horizontu snižuje jeho životnost. Může 
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se také stát, že plně vytížený procesor bude nestabilní, to vede k zamrznutí nebo 

resetování celého systému. 

Základní deska je propojena s počítačovou skříní několika vodiči. Vodiče jsou 

již instalované ve skříni a vyvedené do oblasti umístění základní desky. Tyto vodiče 

zapojíme podle instrukcí v dokumentaci k základní desce. Jedná se o vodiče pro zapnutí 

a reset počítače, indikace činnosti pevného disku nebo prodloužení USB portů, které 

jsou umístěny na čele počítačové skříně. 

Následně propojíme také napájecí zdroj se základní deskou. Napájecí kabel od 

zdroje typu ATX má 24 pinů a je opatřen klíčováním, to umožní jedinou správnou 

instalaci do konektoru na základní desce. Tento zdroj má ještě konektor pomocného 

napájení s osmi vývody, který je opět opatřen klíčem. Bez zapojení tohoto konektoru 

nebude možné počítač spustit. 

Počítačovou skříň připravíme k instalaci grafické karty. V dolní části zadního 

čela, v místech rozšiřujících portů základní desky, jsou záslepky. Ty před instalací 

musíme vyjmout. Vyjmeme záslepku před portem označeným jako PCI Express x16 a 

ještě jednu záslepku hned pod ním. K instalaci také připravíme grafickou kartu, 

vybalíme jí z přepravního a antistatického obalu. Kartu uchopíme za hrany a jemně 

zasuneme do příslušného slotu, protože obsahuje pasivní a aktivní chladič obsadí místa 

dvou záslepek. Kartu přišroubujeme dvěma šroubky. Tato grafická karta vyžaduje 

přídavné napájení, jeho šesti pinový konektor vyvedený ze zdroje napájení zapojíme do 

konektoru umístěného v zadní části grafické karty. Bez připojení přídavného napájení 

nebude možné spustit celou počítačovou sestavu. 

Poslední přídavnou kartu, kterou budeme instalovat je karta zvuková. 

Odstraníme záslepku před slotem označeným jako PCI. Vybalíme zvukovou kartu a 

opět za hrany jemně zasuneme do připravené pozice. Kartu zajistíme jedním šroubkem. 

Tímto krokem máme nainstalované všechny přídavné karty. 

Dalším krokem montáže celé sestavy je instalace pevného disku. Provedeme 

vybalení pevného disku z antistatického obalu. Disk má na svých delších stranách vždy 

dvojici montážních otvorů se závity. Na obě strany nasadíme umělohmotnou kolejnici 

opatřenou dvojicí trnů, které zapadnou do otvorů v disku. Kolejnice jsou součástí 

vybavení počítačové skříně. Takto připravený pevný disk vsuneme do diskové šachty, 

umístěné vpředu dole uvnitř skříně. Kolejnice mají západky zajišťující pevný disk proti 

pohybu z určeného místa. Pevný disk propojíme pomocí datového kabelu se základní 
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deskou, konektor označený jako SATA2_0. Datový kabel je typu SATA a je součástí 

balení základní desky. Konektor je ve tvaru písmene L, neumožňující jinou než 

správnou instalaci. Pevný disk ještě propojíme se zdrojem napájení. Ten obsahuje 

napájecí větev s patřičným konektorem, který má také tvar písmene L, ale je mnohem 

delší než konektor datový. Záměna datového a napájecího konektoru je vyloučena. 

Poslední instalovanou komponentou je mechanika DVD-ROM/RW. Její 

instalace proběhne z přední strany, kde jsou záslepky v barvě skříně. Vybereme pozici 

v šachtě o velikosti 5,25´´, kam mechaniku umístíme a záslepku odstraníme. Z vnitřní 

strany skříně je ještě jedna záslepka, ta je obyčejně z materiálu skříně a slouží 

k vyztužení celého předního čela. Po jejím vylomení plochým šroubovákem 

nainstalujeme DVD mechaniku. Do tohoto typu skříně není třeba mechaniku uchytit 

šroubky, má svůj vlastní mechanismus. Mechaniku vložíme do otvoru v čele skříně, 

posuneme masivní plastovou páčku a zajistíme. Tím je mechanika fixována na 

požadovaném místě. Propojíme datovým a napájecím kabelem, podobně jako pevný 

disk. Tímto krokem je celá montáž počítače hotova, viz Příloha 4 - obrázek č. 1. Zbývá 

jen nasadit bočnici počítačové skříně a zajistit ji dvěma šroubky. 

Naším posledním úkolem je vybalení LCD panelu, klávesnice a myši. Po jejich 

vybalení je připojíme k příslušným konektorům. Klávesnici a myš do konektorů typu 

PS/2, kabel od LCD panelu zapojíme do grafické karty. K počítači a LCD panelu 

přivedeme napětí z elektrické zásuvky, pomocí napájecích kabelů. Na zdroji napájení 

přepneme spínač do polohy 1. Tímto krokem je celá počítačová sestava složena a 

připravena k oživení. Po oživení, které zahrnuje prvotní nastavení hodnot v BIOSu je 

sestava připravena k instalaci operačního systému. 
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5. Instalace operačního systému a dalšího SW 

 Před samotnou instalací operačního systému je nutné provést na základní desce 

prvotní nastavení v programu setup systémového BIOSu. Nejdříve zapneme LCD panel 

a poté samotný počítač. Systém provede automaticky test po spuštění, tzv. POST 

(Power-On Self Test). Ten kontroluje BIOS grafického adaptéru, procesor, paměti 

RAM a základní připojené zařízení. Pokud je během testu zjištěna nějaká závažná 

chyba, na panelu LCD pravděpodobně nic neuvidíme. Systém v takovém případě jenom 

několikrát pípne a tím blíže určí problém. Podle počtu pípnutí vyhledáme 

v dokumentaci k základní desce nebo BIOSu o jakou chybu se jedná. V našem případě 

je vše v pořádku. Není-li detekována žádná chyba, uvidíme na LCD panelu hlášení o 

výsledku provedeného testu, nejčastěji ve formě tabulky. Záleží na výrobci příslušného 

BIOSu, kterou klávesou přerušíme normální spouštění a spustíme program setup. 

Nejčastěji se jedná o klávesu DEL, INS, ESC, F1, F2 nebo F10. V jednotlivých 

nabídkách programu setup nastavíme aktuální datum a čas, typ disketových mechanik, 

obsazený slot pro inicializaci grafického adaptéru, komunikační porty (sériový a 

paralelní) a detekci pevného disku. V našem případě nenastavíme žádné disketové 

mechaniky a vypneme jejich řadič, inicializaci grafického adaptéru nastavíme na volbu 

PEG, sériové a paralelní porty také vypneme. Těmito kroky ušetříme zdroje základní 

desky např. pro USB a firewire porty, síťové karty, zvukovou kartu a další. Pro detekci 

pevného disku pod systémem Windows XP je nutné nastavit volby SATA RAID/AHCI 

Mode na Disable, SATA AHCI MODE také na Disable a SATA Port0-3 Native Mode 

na Enable. Důležité je nastavení pořadí mechanik a pevných disků z jakého se bude 

program setup pokoušet přečíst a zavést systém. První nastavíme pevný disk a jako 

druhou volbu mechaniku DVD-ROM. V programu setup uložíme provedené změny a 

restartujeme počítač. 

5.1 Operační systém 

 Počítač obsahuje zbrusu nový pevný disk, na který budeme instalovat operační 

systém. Operační systém bude pro všechny tři počítačové sestavy stejný, zvolil jsem 

Microsoft Windows XP Professional. Tento systém je dodáván na médiu CD-ROM. 

V setupu jsme nastavili vše potřebné, stačí jen CD-ROM s operačním systémem vložit 

do mechaniky a zrestartovat počítač. Prvotně bude proveden pokus o zavedení systému 
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z pevném disku, tam samozřejmě žádný není a tak, jak je v setupu nastaveno provede se 

zavedení z mechaniky DVD-ROM. Po potvrzení libovolnou klávesou se zavede 

instalátor operačního systému. Instalátor rozpozná pevné disky nainstalované v počítači 

a současně zjistí jaké oddíly jsou na daných discích vytvořeny. Pokud žádné oddíly 

neexistují, nabídne nám vytvoření oddílu a jeho naformátování. Doporučuji vybrat 

rychlé formátování souborovým systémem NTFS. Do takto vytvořeného a 

naformátovaného oddílu je možné začít instalovat samotný operační systém. Instalátor 

nakopíruje soubory potřebné pro instalaci operačního systému na pevný disk a poté 

spustí samotnou instalaci OS. V průběhu instalace budeme dotázáni na datum, čas a 

časové pásmo, typ klávesnice a případné nastavení sítě. Volby vyplníme a potvrdíme. 

Po kompletní instalaci a restartu počítače budeme dotázáni na klíč produktu. To je 

řetězec čísel a písmen, který aktivuje OS a zároveň potvrzuje legální koupi. Tyto řetězce 

jsou pro každé médium s operačním systémem jedinečné. Bez zadání nebude možné OS 

používat. Po úspěšném zadání nás přivítá OS a provede nás úvodním nastavením. Po 

tomto nastavení je přístupná pracovní plocha systému, ale samotný systém ještě není 

připraven k plnohodnotnému využití. 

5.2 Ostatní SW 

 Pro využití plného potenciálu zakoupených a instalovaných komponent je nutné 

nainstalovat do systému jejich ovladače. Nejdříve začneme ovladači určené k základní 

desce. Tyto ovladače jsou uloženy na CD-ROMu, který je příslušenstvím základní 

desky. CD-ROM vložíme do mechaniky, obvykle se sám spustí. Při spuštění instalátor 

ovladačů rozpozná co je potřeba nainstalovat a příslušné volby označí. My jen 

provedeme potvrzení a počkáme až se instalace provede. Po instalaci je vyžadován 

restart počítače. Obdobná je instalace ovladačů grafické a zvukové karty. Ovladače jsou 

rovněž uloženy na médiích CD-ROM a jsou součástí příslušenství jak grafické, tak 

zvukové karty. Po těchto instalacích je systém připraven pro plnohodnotné využití. 

 Dalším typem softwaru, který budeme instalovat jsou testovací programy. Tyto 

programy jsou volně dostupné na internetu. Po vyhledání program uložíme na pevný 

disk a spustíme jeho instalaci. 
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6. Zahořování a testování 

 Zahořování je procedura, která vytěžuje systémový procesor a instalovanou 

operační paměť na maximum. Je prováděno testovacím programem, který řeší obvykle 

nějaký složitý matematický úkon, např. počítá číslo pí na mnoho desetinných míst nebo 

provádí výpočet prvočísel. Tyto operace jsou prováděny po mnoho hodin, doporučené 

minimum je alespoň šest hodin. Po tuto dobu je také vhodné spustit monitorování teplot 

čipové sady a procesoru. Hodnoty teplot by neměly přesáhnout 60 °C. Tyto testy jsou 

schopné odhalit vadné komponenty nebo špatně provedenou instalaci chlazení 

procesoru nebo čipové sady. 

Monitorování teplot skvěle zvládá program Everest. Program po spuštění 

provede diagnostiku systému a zjistí jaké teplotní čidla jsou k dispozici. Obvykle 

nabídne měření teplot procesoru a čipové sady. Vybrané teploty jsou umístěny na liště 

operačního systému. Zatížení procesoru a paměti zajistí test Prime95. Po spuštění tohoto 

testu vybereme v nabídce options - torture test, zobrazí se tři volby, z nichž klikneme na 

volbu - blend. Tento test zatěžuje procesor a operační paměť. Pokud v průběhu testu 

program odhalí chybu v nějaké komponentě, okamžitě zobrazí varování a provede zápis 

do žurnálu. Na všech třech sestavách byly tyto testy spuštěny po dobu dvanácti hodin. 

Pro další testování počítačových sestav jsem zvolil tyto programy: 

Ø CPU Index - měří výkon procesoru 

Ø CPU Mark 2 - měří výkon procesoru 

Ø Everest - test propustnosti paměťového systému 

Ø HW Info 32 - test pevných disků 

Ø Yumebench - testování výkonu grafické karty 

Ø Aquamark 3.1 - testování výkonu grafické karty 

Ø Cinebench - testování výkonu grafické karty a procesoru 

Ø 3D Mark 2001 SE - testování výkonu celého systému 

Ø 3D Mark 2003 - testování výkonu celého systému 

Ø 3D Mark 2006 - testování výkonu celého systému 

Jednotlivé testy byly na všech sestavách spuštěny třikrát. Z naměřených 

výsledků byl spočítán aritmetický průměr a ten zaznamenán do přiložených grafů. 
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První ze série testů jsou věnovány procesorům v jednotlivých sestavách. Čím většího 

počtu bodů testovaný procesor dosáhl, tím je výkonnější. 
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Graf č. 1 - Výsledky testu CPU Index 
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Graf č. 2 - Výsledky testu CPU Mark 2 



Pavel Spanilý: Komponenty osobních počítačů, montáž PC sestavy a její testování 
 

2009  46   

Druhá sada testů je zaměřena na paměťový systém. Testuji propustnost při čtení, 

zápisu a kopírování do/z paměti. Propustnost paměti je uváděna v MB/s, čím je 

propustnost větší, tím výkonnější je paměťový subsystém. Také testuji přístupovou 

dobu paměti, ta je uváděna v nanosekundách [ns], čím nižší hodnoty tím lépe. 
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Graf č. 3 - Paměťový test Everest 5.0 

Do paměťového systému také patří pevný disk. Program testuje náhodný přístup 

k datům, hodnota je uváděna v milisekundách [ms] a čím je menší tím je disk 

výkonnější. Dávkové a náhodné čtení z disků jednotlivých sestav je uváděno v MB/s, 

v tomto případě je větší hodnota lepší. 
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Graf č. 4 - Test pevného disku v programu HW Info 32 
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Třetí sada testů je zaměřená především na grafickou kartu. Testován je grafický 

procesor, paměť grafické karty a typ použité sběrnice. Testy jsou spuštěny v rozlišení 

1024x768 a 800x600 pixelů (Cinebench), v 32 bitových barvách. 
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Graf č. 5 - Výsledky testu Yumebench 
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Graf č. 6 - Výsledky testu Cinebench 
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Graf č. 7 - Výsledky testu Aquamark 3.1 
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Poslední testy jsou zaměřeny na výkon celého systému. Tyto testy simulují 

prostředí počítačových her. Jednotlivé verze programů představují špičkové prostředí 

her očekávaných v letech 2001, 2003 a 2006. 
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Graf č. 8 - Výsledky testu 3D Mark 2001 SE 
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Graf č. 9 - Výsledky testu 3D Mark 2003 
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Graf č. 10 - Výsledky testu 3D Mark 2006 
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Posledním grafem jsou ceny jednotlivých počítačových sestav. Do této ceny je 
zahrnut samotný počítač s klávesnicí a myší, LCD panel a operační systém.Uvedené 
ceny jsou aktuální k měsíci říjnu roku 2008. 
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Graf č. 11 - Cena jednotlivých sestav 
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7. Závěrečné zhodnocení 

 Vybrané sestavy byly podrobeny celé řadě testů. Podle očekávání je na 

posledním místě třetí počítačová sestava. Výkon procesoru, který byl vyroben v roce 

2002 nemůže konkurovat poslední modelové řadě Intel Core 2 Duo. V čem tato sestava 

překvapila je výkon celého grafického systému. Grafická karta společnosti ATI, 

vyrobená v první polovině roku 2002, drží krok s integrovaným řešením použitém 

v počítači společnosti HP, nabízeném ke konci roku 2008. V testech výkonu celého 

systému je na posledním místě, přesto na ní lze spustit spoustu her v rozumném 

rozlišení a s nižšími detaily. Tato sestava je určena pro seznámení se s počítačem a 

výpočetní technikou. Sestava umožňuje připojení k internetu, přehrávání hudebních 

disků a filmů na DVD nosičích. Spustíme na ní bez problémů kancelářské aplikace jako 

textové a tabulkové editory, poštovního klienta nebo různý software pro úpravu 

digitálních fotografií. Digitální fotoaparát lze samozřejmě připojit přes rozhraní USB. 

Sestava obsahuje nový LCD panel o úhlopříčce obrazu 17´´ a operační systém Windows 

XP. To vše za velmi příznivou pořizovací cenu. 

Výkon druhé počítačové sestavy je velmi dobrý. Ve většině testů je na druhém 

místě. Její určení je jednoznačně do kanceláře malé firmy nebo živnostníka. Do výbavy 

samozřejmě patří DVD mechanika, zvuková karta, USB porty a síťová karta. Pro lepší 

přístup jsou dva porty USB vyvedeny na přední panel. Připojení přenosného disku nebo 

digitálního fotoaparátu je velmi snadné. Spuštění a běh kancelářských aplikací není 

žádným problémem. Sestava zvládne pracovat s grafickými aplikacemi jako je Autocad 

nebo 3D studio MAX. Síťová karta umožňuje opět připojení k internetu nebo do 

počítačové sítě. Vybavena je LCD panelem o úhlopříčce 19´´ a předinstalovaným 

operačním systémem Windows XP. Není problém zakoupit a nainstalovat novou verzi 

operačního systému Windows Vista. Tomu také odpovídá cena celé sestavy, výhodou 

je, že za mírný příplatek je možné prodloužení záruční doby. 

Sestavou, která se umístila ve všech testech vždy na prvním místě s drtivou 

převahou je první sestava. Jednotlivé komponenty jsme zakoupili samostatně a provedli 

jejich montáž. V žádném případě se nejedná o ty nejdražší dostupné komponenty na 

trhu. Sestava z takových komponentů má několikanásobně vyšší pořizovací cenu, ale 

podaný výkon se liší v rozsahu 15 až 20 %. Uvedeným výběrem komponent máme 

vynikající výkon za ještě příznivou pořizovací cenu. Vybrané komponenty jsou velice 
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kvalitní a mají jisté výkonové rezervy. Základní deska umožňuje mnoho nastavení pro 

všechny připojené komponenty, zvláště pro paměť a procesor. Ty pak mohou pracovat 

v režimu nad svými základními specifikacemi. Přetaktování paměti a procesoru má svá 

rizika. Nevhodně zvolenými hodnotami můžeme komponenty zničit. Pokud nemáme 

dostatečné zkušenosti a nevíme jaké hodnoty a kde je nastavit, v žádném případě se do 

přetaktování nebudeme pouštět. Popis přetaktování však již přesahuje rámec této práce. 

Vybavení sestavy je ze všech uvedených nejbohatší. Obsahuje deset USB portů, 

dva z nich vyvedené na čelo počítačové skříně, zvukovou kartu, také s výstupem na čele 

skříně. Na zadním čele jsou dvě síťové karty a výstupy pro dva LCD panely. Pro 

připojení digitální kamery jsou připraveny dva konektory firewire. Na sestavě není 

problémem úprava digitálního videa a jeho vypálení na DVD. Grafický výstup je na 

22´´ širokoúhlý LCD panel. Obsahuje operační systém Windows XP, je však 100 % 

připravena na instalaci novějšího systému Windows Vista, také v jeho 64-bitové verzi. 

Výkon sestavy je dostatečný pro jakékoliv komerčně dostupné programové vybavení, 

včetně nejnáročnějších počítačových her. Menší nevýhodou je pořizovací cena, viz Graf 

č. 11 - Cena jednotlivých sestav. Tuto sestavu ocení nejenom počítačový hráči, ale 

především nároční uživatelé. 
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Seznam zkratek a pojmů 

ABS   Anti-Block System (brzdový systém osobních automobilů) 

AGP   Accelerated Graphics Port (rozhraní pro grafické adaptéry) 

AMD   Advanced Micro Devices (významný výrobce mikroprocesorů) 

AT    Advanced Technology (pokročilá technologie) 

ATX, NLX  označení velikosti základních desek 

BIOS    Basic Input/Output System (základní vstupně/výstupní systém) 

CD-DA Compact Disc - Digital Audio (označení kompaktního disku 

s vylisovanou digitální hudbou) 

CD-MO Compact Disc - Magneto-Optical (zápis na tento disk je prováděn 

pomocí magnetické hlavy) 

CD-R/RW označení kompaktních disků určených pro zápis a přepis dat 

CD-ROM  Compact Disc - Read Only Memory (kompaktní disk - paměť jen 

pro čtení) 

CE harmonizovaná evropská norma, kterou musí splnit napájecí 

zdroje uvedené na trh 

CGA    Color Graphics Adapter (typ grafického adaptéru) 

CPU    Central Processing Unit (označení procesoru osobního počítače) 

CRT Cathode-Ray Tube (katodová obrazovka) 

DDR   Double Data Rate (zdvojený tok dat) 

DIMM   Double Inline Memory Module (typ operační paměti) 

DIN, PS/2  označení typu konektoru klávesnice 

DMA    Direct Memory Access (přímý přístup do paměti) 

DRAM Dynamic Random Access Memory (dynamická paměť 

s náhodným přístupem) 

DVD-ROM/RW  Digital Versatile Disc - Read Only Memory/ReWritable (digitální 

mnohostranný disk - paměť jen pro čtení/přepisovatelný disk) 

EGA    Enhanced Graphics Adapter (typ grafického adaptéru) 

FAT File Allocation Table (alokační tabulka souborů) 

FAT32, NTFS, HPFS souborové systémy osobních počítačů 

HDD Hard Disc Drive (jednotka pevného disku) 

HD-DVD High Definition-DVD (vysokokapacitní technologie záznamu dat) 
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I/O   Input/Outpu (vstup/výstup) 

IDE, SCSI, SATA rozhraní pro připojení pevných disků a ostatních mechanik 

IDEMA International Disc Drive, Equipment and Materials Association 

(sdružení určující standardy pevných disků) 

JEDEC Joint Electronic Devices Engineering Council (skupina zabývající 

se vývojem standardů pro elektrotechnický průmysl) 

LCD Liquid Crystal Display (displej z tekutých krystalů) 

LED Light-Emitting Diode (polovodičová dioda vyzařující světlo) 

LPX    označení nízkoprofilových základních desek 

MCGA   MultiColor Graphics Array (typ grafického adaptéru) 

microOPs  microoperations (mikrooperace) 

MPEG-1 Motion Picture Experts Group (standard ztrátové komprese videa) 

MPEG-2 Motion Picture Experts Group (vylepšená ztrátová komprese) 

MS-DOS Microsoft Disc Operating System (druh operačního systému) 

PC    Personal Computer (osobní počítač) 

PCI   Peripheral Component Interconnect (typ sytémové sběrnice) 

PFC Power Factor Corrector (prostředky zajišťující snížení obsahu 

harmonických složek napájecího zdroje) 

POST Power-On Self Test (testy prováděné po zapnutí počítače) 

RAM   Random Access Memory (paměť s náhodným přístupem) 

RIMM   Rambus Inline Memory Module (typ operační paměti) 

RPM   Rotate Per Minute (otáčky za minutu) 

SIMD Single Instructions Multiple Data (instrukce urychlující 

zpracování videa a zvuku) 

SIMM   Single Inline Memory Module (typ operační paměti) 

SRAM Static Random Access Memory (statická paměť s náhodným 

přístupem) 

SSD Solid State Disc (typ pevného disku, který nevyužívá klasických 

ploten a jejich rotace k ukládání dat) 

SSE   Streaming SIMD Extensions (70 instrukcí pro práci s multimédii) 

USB Universal Serial Bus (typ sběrnice osobního počítače) 

VESA Video Electronics Standards Association (sdružení výrobců 

grafických adaptérů) 
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VGA    Video Graphics Array (typ grafického adaptéru) 

XT    Extended Technology (rozšířená technologie) 
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