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Organizácia a ukončenie

! 2 predná�ky
! Ukončenie skú�kou (test)
! Slajdy k predná�ke dostupné na webe 

od novembra
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Obsah predmetu

! Základné pojmy
! História počítačov
! Číselné sústavy
! Počítač - Hardware
! Software
! Internet a multimédiá
! Bezpečnosť IT
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Základné pojmy

... základné pojmy z informatiky
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Základné pojmy

Informatika:

Informatika je vedný odbor, ktorý sa zaoberá �truktúrou, spracovaním a 
vyu�itím hlavne vedeckých informácií. Cieľom informatiky je vypracovať 
optimálne spôsoby a prostriedky pre zobrazovanie, zhroma�ďovanie, 
analytické a syntetické spracovanie, vkladanie, vyhľadávanie a rozli�ovanie 
vedeckých informácií.

Rozdelenie informatiky:
! technická informatika
! praktická informatika
! teoretická informatika
! aplikovaná informatika
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Základné pojmy

Informačné technológie:
pojem označuje v�etku techniku, ktorá sa zaoberá spracovávaním 
informácií, hlavne organizačnú, výpočtovú a telekomunikačnú techniku, ale 
aj jej príslu�né programové vybavenie a organizačné usporiadanie.

Počítač:
Počítač je univerzálny programovateľný stroj na spracovanie dát, grafických 
údajov alebo údajov z výrobného procesu, ktorý sa riadi na základe vopred 
pripraveného programu, ktorý sa nachádza v pamäti počítača.
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Základné pojmy

Informácia:

! je v�eobecný abstraktný pojem, ktorý označuje obsah, alebo význam 
vyjadrenia � dokumentu, alebo slovné spojenie

! zni�uje neurčitosť, naopak zvy�uje pravdepodobnosť, �e doká�eme presne 
predvídať alebo poznať výsledky určitej udalosti. Informácie sú údaje, čísla, 
znaky, povely, in�trukcie, príkazy, správy�

! je jedným zo základných pojmov kybernetiky (vedy o riadení v 
organizmoch). Má nehmotný charakter, ale je v�dy spojená s nejakým 
fyzickým pochodom, ktorý ju nesie. Nositeľom informácie je signál
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Základné pojmy

Signál:
je veľkosť napätia alebo prúdu, svetelný lúč, určitá veľkosť tlaku, otvor v 
papieri, určitá polarizácia magnetického dipólu a pod.

Hardware:
hmotné vybavenie počítača, patria sem v�etky hmatateľné veci, ktoré 
zabezpečujú funkčnosť počítača.

Software:
programové vybavenie počítača
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Základné pojmy

Systémový software:
- operačné systémy
- pomocné programy pre správu systému
- prekladače programovacích jazykov

Aplikačný software:
- textové editori
- grafické editori
- tabuľkové procesory
- databázové systémy
- CAD programy (Computer Aided Design)
- DTP programy (Desktop Publishing)
- Počítačové hry
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Základné pojmy

! Údaj:

je zobrazenie kvantitatívnej alebo kvalitatívnej vlastnosti skúmaného objektu

! Dáta: 

údaje, hodnoty, čísla, znaky, symboly, grafy, ...
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Základné pojmy

In�trukcia:

príkaz, ktorému dané zariadenie rozumie

Program:
- logický sled in�trukcií, podľa ktorého zariadenie vykonáva určitú činnosť
- algoritmus zapísaný v programovacom jazyku, ktorý rie�i konkrétnu úlohu

Firmware:
programové vybavenie, ktoré tvorí súčasť technického vybavenia počítača. 
Vo väč�ine prípadov nemô�e byť modifikované u�ívateľom.
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Otázky k základným pojmom?
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História počítačov

...Trocha histórie nikoho nezabije
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História počítačov

Prečo história?
Trocha znalosti o histórii počítacích prostriedkov nikomu nepomô�e 
zdokonaliť svoje zručnosti pri práci s počítačom alebo stať sa lep�ím 
programátorom. Trocha vedomostí o histórii počítačov mô�e pomôcť
pochopiť vývoj počítačov a úlohy, ktoré počítače mô�u vykonávať
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História počítačov

Abakus:

Asi okolo roku 3000 pred n.l. Číňania pou�ívali rám s posuvnými 
korálkami na sčítavanie väč�ieho počtu čísel, ktorý sa nazýval abakus. 
Napriek tomu, �e pôvod abakusu nie je známy, predpokladá sa, �e tento 
prostriedok pochádzal z Babylonu

obľúbený doteraz

60. roky � súťa�e medzi odborníkmi pou�ívajúcimi abakus a 
pou�ívateľmi elektronických počítačov, experti na abakus často 
vyhrávali.



Michal Kulich 2004

História počítačov

Pascalina:
-mechanický počítací prostriedok

U� stovky rokov učenci pripisujú vynález prvého mechanického 
počítacieho stroja Blaise Pascalovi roku 1642. Nov�ie historické nálezy 
naznačujú, �e nemecký profesor Wilhem Schickard vytvoril jednoduchý 
počítač u� v roku 1623. Bolo to v tom istom roku, keď sa narodil Pascal.

počítací prostriedok na mechanické sčítavanie a odčítavanie čísel, ktorý 
sa osvedčil ako pomerne pozoruhodný a presný prístroj s obmedzenými 
mo�nosťami pri sčítavaní a odčítavaní.

len 50 kusov,  obavy úradníkov
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História počítačov

Kalkulátor Leibnitza:
Neskôr v 17. storočí nemecký filozof a matematik G. W. von Leibnitz
(1673) zdokonalil pascaline. Vyvinul prístroj, ktorý dokázal násobiť, deliť 
a počítať s odmocninami. Tento prístroj bol predchodcom modernej
kalkulačky.
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História počítačov

Jacquardov tkáčsky stroj:
Jeden z najvýznamnej�ích vynálezov v počítačovej technike pochádza z 
tkáčskeho priemyslu, dôle�itého priemyslu na začiatku 19. storočia. V 
tomto čase Joseph Marie Jacquard vyvinul tkáčsky stroj, v ktorom sa 
tkaný vzor vytváral pomocou dierkovaných kartičiek.

Umiestnenie dier na kartách určovalo vzor materiálu. Niektorí počítačoví 
historici sa domnievajú, �e tieto dierkované karty boli počiatkom 
programov, ktoré zabezpečujú príkazy pre počítače

Jacquard vystavil a predal svoj tkáčsky stroj priemyselníkom na 
svetovom trhu v Parí�i v roku 1801. V Anglicku sa �írilo ludistické hnutie, 
ktoré ničilo Jacquardove stroje. Vyu�itie doteraz.
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História počítačov

Babbageho analytický stroj:

Babbage � analytical engine
mal pamäť 1.000 50-rádových des. čísel
dáta � umiestnené na diernych �títkoch
program � umiestnený na diernych �títkoch
vykonával základné matematické operácie
pou�itie � tkáčske stroje
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História počítačov

Generácie počítačov:

integrované obvody 
(VLSI)

desiatky miliónov1 skriňa19814.

integrované obvody 
(LSI)

stotisíce1 skriňa19723 ½.

integrované obvodydesaťtisícedo 5 skriní19643.

tranzistorytisícedo 10 
skriní

19582.

elektrónky100 � 1000desiatky 
skriní

19501.

reléjednotkyveľký 
počet 
skriní

19400.

SúčiastkyRýchlosť (operacie / s)Konfigurá
cia

RokGener.

Od druhej generácie sa začali pou�ívať tranzistory � objaviteľ John Barden (1948).
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História počítačov

Od tretej generácie sa začali pou�ívať integrované obvody, čo sú 
(relatívne malé) kremíkové zariadenia, ktoré v sebe integrujú veľký 
počet tranzistorov. S ich vývojom sa neustále zvy�uje stupeň 
integrácie (počet integrovaných členov na jeden čip integrovaného 
obvodu). Podľa počtu takto integrovaných súčiastok mô�eme rozlí�iť 
nasledujúci stupeň integrácie.

10000 a viacVeľmi vysoká
integrácia

Very Large Scale
Integration

VLSI

1000 � 10000Vysoká integráciaLarge Scale IntegrationLSI

10 � 100Stredná integráciaMiddle Scale IntegrationMSI

10Malá integráciaSmall Scale IntegrationSSI

Počet logic. členovSlovenský názovAnglický názovOznačenie
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História počítačov

Prvá generácia (do konca 50. rokov): 
Ako spínacie prvky sa pou�ívali elektrónky, ktoré dovoľovali rýchlosť 
asi 1000 zopnutí za sekundu, čo umo�nilo realizovať operáciu 
násobenia asi za 3 sekundy. Operačná pamäť z feritových jadier 
mala kapacitu stovky strojových slov, ako vstupné médium slú�ili 
dierne �títky, alebo pásky, ako výstup sa pou�íval elektrický 
písací stroj. Programovalo sa výlučne v strojovom kóde. Ako príklad 
sa často uvádza ENIAC (Electronic Numerical Integrator and 
Computer), ktorý mal pôdorys 140 metrov �tvorcových, hmotnosť 30 
ton, príkon 174 kW. Pozostával zo 17468 elektróniek, ktoré bolo treba 
ochladzovať zariadením s príkonom väč�ím, ako mal počítač. 
Bezporuchová prevádzka obsiahla 45% celkovej doby prevádzky.
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História počítačov

Druhá generácia (do konca 60. rokov): 
Ako spínacie prvky sa pou�ívali tranzistory a diódy, čo znamenalo 
asi 1000 násobné zvý�enie operačnej rýchlosti, zmen�enie 
rozmerov, hmotnosti a spotreby. Operačná pamäť z feritových 
jadier bola doplnená externými pamäťami (magnetické bubny, disky, 
pásky). Vznikli prvé strojovo nezávislé programovacie jazyky 
(COBOL, FORTRAN) a prvé operačné systémy. Externé vstupné a 
výstupné zariadenia sa principiálne nelí�ili od prvej generácie.
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História počítačov

Tretia generácia (druhá polovica 60. rokov): 
Začínajú sa zavádzať integrované obvody s nízkym stupňom 
integrácie (asi 700 tranzistorov a diód na čipe 2x2 mm), čím sa 
ďalej zvý�ila rýchlosť a asi stonásobne zmen�il objem zariadenia. 
Typická je modulárnosť systémov, ktorá dovoľuje konfigurovať
výsledný systém podľa po�iadaviek (hardvérová a softvérová
kompatibilita). Obrazovka sa stáva najpou�ívanej�ím výstupným 
zariadením a spolu s tlačiarňami nahradzuje písací stôl. V oblasti 
softvéru sa zavádza time-sharing, ktorý dovoľuje zdanlivo 
viacu�ívateľský re�im počítača. Začína sa rozvíjať �truktúrované 
programovanie.
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História počítačov

�tvrtá generácia (70. a 80. roky):
Typické sú integrované obvody s preva�ne vysokým stupňom 
integrácie (200000 prvkov na čipe), ktoré pracujú s operačnou 
rýchlosťou asi 10 000 000 operácií za sekundu. Integrácia umo�nila 
prísť s koncepciou �počítač na pracovnom stole (osobný počítač, 
PC)� a tým sa dosiahla decentralizácia, ktorá bola v predchádzajúcich 
generáciách nemysliteľná. Počítače sa dajú prepojiť (počítačové 
siete), čo umo�ňuje nové spôsoby komunikácie a distribuované 
spracovanie dát. Operačná pamäť je polovodičová a má kapacitu 
niekoľko MB. Textový re�im obrazoviek je nahradený grafickým, 
tak�e hlavným spôsobom je komunikácia pou�ívateľa s počítačom 
prostredníctvom obrázkov, grafov a tabuliek. Tomu zodpovedá pre 
pou�ívateľa jednoduché pracovné a programovacie prostredie.
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História počítačov

Piata generácia (80. a 90. roky):
Sú pou�ité integrované obvody s vysokým stupňom integrácie. 
Na jednom čipe sa mô�e nachádzať viac procesorov. Prechádza sa 
k spracovávaniu nečíselných informácií (znalostí), automatickému 
usudzovaniu, paralelnému spracovávaniu. Hľadajú sa nové 
mo�nosti komunikácie s počítačmi tak, aby obsluha bola nenáročná a 
pripomínala komunikáciu v prirodzenej reči.
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História počítačov

*Postupný vývoj počítačov:
3000 p.n.l abacus
1642 Blaise Pascal uviedol pascaline
1801 Joseph Jacquard vyna�iel Jacquardov rám zalo�ený na základe 
sérií bodov
1830 Charles Babbage začal prácu na diferenčnom stroji
1834 Charles Babbage začal prácu na analytických strojoch
1906 Lee De Forest vyna�iel elektrónku
1924 CTR Corporation zalo�ila IBM
1939 počiatok práce na ABC začal s Johnom V.Atanasoffom a 
Cliffordom Berrym
1944 uvedenie Mark I.
1944 Eckert a Mauchly vyna�li pojem dáta a ukladanie informácií
1945 ENIAC
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História počítačov

1946 John von Neumann začal pou�ívať sadu príkazov na ovládanie 
počítača
1947 vedci z Bell Labs vyna�li tranzistor
1948 uvedenie do EDSAC
1951 uvedenie UNIVAC-u
1957 IBM uviedlo FORTRAN
1961 uvedenie operácií počítačov
1964 IBM uviedlo System/360.
1971 Intel vyvinul mikroprocesor
1975 V časopise Popular Electronic sa objavila správa o Altair
1977 Prvý Apple computer
1981 IBM predstavuje IBM-PC



Michal Kulich 2004

História počítačov

Otázky?
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Číselné sústavy

15 = 1111 =F
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Číselné sústavy

Poznáme viacero číselných sústav. Odli�ujú sa podľa toho koľko 
rôznych cifier mô�eme pou�iť na jedno miesto. Podľa toho sa 
tvoria aj názvy jednotlivých sústav (napríklad v desiatkovej 
pou�ívame desať cifier 0-9). Najčastej�ia a najznámej�ia je 
desiatková sústava, ktorú be�ne pou�ívame a učíme sa v nej 
počítať aj v �kole a v be�nom �ivote. 
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Číselné sústavy
Ďal�ou, pou�ívanou sústavou je dvojková sústava. Vyu�ívajú ich 
počítače pre svoje výpočty a uschovávanie dát. Pou�íva len dve cifry a 
to nulu a jednotku. Tento jeden znak (0 alebo 1)-číslo v dvojkovej
sústave reprezentuje jeden bit. Na zaznamenanie jedného znaku 
potrebujeme jeden Byte (čítaj bajt) [B], ktorý obsahuje osem bitov. V 
praxi to znamená, �e jeden Byte mô�e zaznamenať jeden z 28 (teda 
256) rozličných znakov. Častej�ie sa v�ak pou�ívajú väč�ie jednotky a to 
kilobyte [kB] a megaByte [MB]. Vzhľadom na to, �e sa pohybujeme v 
dvojkovej sústave 1kB = 210B a 1MB = 210kB. 

Ďal�ie sústavy sú pou�ívané menej. �estnástková sústava 
pou�íva znaky 0-9 a potom prvé písmena abecedy A, B, C, D, 
E, F
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Číselné sústavy

(X)10 (X)2 (X)16 (X)10 (X)2 (X)16
0 0 0 8 1000 8
1 1 1 9 1001 9
2 10 2 10 1010 A
3 11 3 11 1011 B
4 100 4 12 1100 C
5 101 5 13 1101 D
6 110 6 14 1110 E
7 111 7 15 1111 F

16 10000 10

Zobrazenie prvých 16 prirodzených čísiel v číselných sústavách so 
základom 2, 10 a 16
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Číselné sústavy

Príklady
Pr. 1: 
Zápis dekadického čísla v tvare napr. 396,47 je formálny zápis čísla, tj. 
zápis koeficientov pri daných mocninách základu desiatkovej 
sústavy. Ide teda o číslo: 3 . 102 + 9 . 101 + 6 . 100 + 4 . 10-1 + 7 . 10-2

Pr. 2:
Nech (10111,11)2 je číslo v dvojkovej sústave. Aká je hodnota tohoto 
čísla v desiatkovej sústave?
Rie�enie:  (10111,11)2 = 1 . 24 + 0 . 23 + 1 . 22 + 1 . 21 + 1 . 20 + 1 . 2-1 + 
1 . 2-2 = (23,75)10,
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Číselné sústavy
Pr.3:
Vyjadrite obsah zadaného B (Byte) v �estnástkovom a desiatkovom zápise.
Obsah byte: 1011 0101
Rie�enie:  B         5
1 . 27 + 1 . 25 + 1 . 24 + 1 . 22 + 1 . 20 = 128 + 32 + 16 + 4 + 1 = 181
(B)16 . 161 + 5 . 160 = (11)10 . 161 + 5 . 160 = 176 + 5 = 181
(10110101)2 = (181) 10 = (B5) 16
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Číselné sústavy
Ďal�ie základné pojmy
Bit ~ Binary Digit: Najmen�ia jednotka informácie (0 alebo 1). Značka: b
Byte / slabika: Ľubovoľná skupina 8 bitov, napr. 10110101. Značka: B

Byte je v�ak jednotka príli� malá. Preto sa zaviedli jej násobky a im 
odpovedajúce predpony, ktoré v�ak majú  iný význam, ne� obdobné 
predpony v sústave SI!

1 KB   = 210 B = 1 024 B �.. kilobyte
1 MB = 220 B = 1 048 576 B �.. megabyte
1 GB   = 230 B = 1 073 741 824 B �.. gigabyte

Word /  slovo Skupina niekoľkých  byte (slabík).
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Číselné sústavy

Otázky?
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Počítač - Hardware
Hardware je to, do čoho si 

mô�eme kopnúť
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Počítač - Hardware

Počítače je mo�né rozdeliť podľa niekoľkých hľadísk:

podľa prenositeľnosti na: 
" stolné
" prenosné (laptopy)

podľa kompatibility (zlučiteľnosti) s počítačmi IBM na:
" kompatibilné (klony IBM)
" nekompatibilné (Apple, Atari, Amiga)
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Počítač - Hardware

Počítače je mo�né rozdeliť podľa niekoľkých hľadísk:

podľa vyu�itia na:
" servery (poskytujú informácie)
" klientov (�iada server o informácie)
" grafické stanice (SGI, Intergraph)
" kancelárske počítače
" domáce počítače (SOHO - small office, home office)
" riadiace počítače (riadenie technologických procesov)
" a iné
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Počítač - Hardware

Architektúra počítačov vychádza z von Neumannovej koncepcie, podľa 
ktorej je počítač zlo�ený z:

" operačnej pamäti: slú�i na uchovanie programu, údajov, výsledkov
" ALU (Arithmetic-logic Unit) - realizuje aritmetické a logické operácie
" radiča - riadi činnosť celého počítača
" Vstupných zariadení
" Výstupných zariadení



Michal Kulich 2004

Počítač - Hardware
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Počítač - Hardware

Princíp činnosti podľa von Neumanna:
" do operačnej pamäte sa cez vstupné zariadenia prostredníctvom ALU 

umiestni program
" rovnakým spôsobom sa do pamäte zavedú spracovávané údaje
" prebehne vlastný výpočet - kroky realizuje ALU. V�etko riadi radič. 

Medzivýsledky sú ulo�ené do operačnej pamäte.
" po skončení výpočtu sú výsledky cez ALU poslané na výstupné zariadenie
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Počítač - Hardware

Základné odli�nosti od von Neumanna:

# počítač mô�e mať viac ako jeden procesor
# počítač mô�e spracovávať súčasne viac ako jeden program � multitasking
# dnes existujú aj vstupno/výstupné zariadenia (modem...)
# program nemusí byť do pamäte zavedený celý
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Počítač - Hardware

Počítač je súčasťou tzv. počítačovej zostavy:

Počítačová zostava 
" počítač 
" vstupné zariadenia (klávesnica, my�, scanner...) 
" výstupné zariadenia (monitor, tlačiareň...) 
" vstupno/výstupné zariadenia (joystick so spätnou väzbou...) 
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Počítač - Hardware
Počítač:
skrinka (case)

" základná doska (motherboard) 
" procesor (CPU)
" pamäť (Memory)
" grafická karta (graphics card) 
" zvuková karta (sound card) 
" sieťová karta 

" záznamové zariadenia 
" disketová jednotka (floppy disk) 
" pevný disk (hard disk, winchester) 
" jednotka CD-ROM (CD-ROM drive) 
" jednotka DVD-ROM (DVD-ROM drive) 
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Počítač - Hardware

Skrinka (case):
V počítačovej skrinke sú ulo�ené v�etky časti (komponenty), ktoré tvoria 
samotný počítač. Súčasťou skrinky je napäťový zdroj, ktorý zásobuje 
elektrickou energiou v�etky komponenty počítača. Jednotlivé skrinky sa 
od seba odli�ujú svojim tvarom, výkonom zdroja a počtom roz�irujúcich 
rozhraní. V súčasnosti sa pou�ívajú dva typy skriniek - skrinky 
�tandardu AT a ATX, pričom �tandard ATX je nov�í a postupne 
nahrádza star�í AT.
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Prevedenie Case:
" Tower - prevedenie na stojato. Vnútorným priestorom sa veľmi od 

Desktopu nelí�i, rovnako má vhodné prúdenie vzduchu, ktoré zabezpečuje 
vetranie. Táto skriňa sa stavia vedľa monitora, často do pripravenej police 
pracovného stola či priamo na zem. Tower býva vo variantoch Mini, Midi a 
Big.

" Desktop - prevedenie na le�ato. Výhodou Desktop je dostatočná veľkosť 
pre neskor�ie roz�irovanie a dostatočné chladenie. Nevýhodou je nutnosť 
jeho umiestnenia priamo na pracovný stôl, väč�inou pod monitor. 
Zaberá značnú časť pracovnej plochy.
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Základná doska (motherboard):
Do základnej dosky sa osádza procesor, pamäť a roz�irujúce karty
(grafická, zvuková atď.). Základná doska obsahuje tzv. chipset, ktorý 
zabezpečuje komunikáciu procesora s pamäťou a s kartami. Súčasťou 
ka�dej dosky sú roz�irujúce sloty, do ktorých sa zasúvajú jednotlivé karty. 
Na dne�ných doskách sa u� nestretávame s tzv. ISA slotom (8 alebo 
16bitov). Hlavne nájdeme PCI sloty (32bitov) a  �peciálny slot len pre 
grafickú kartu - AGP(64bitov) 

Motherboardy : ABIT, ASUS, MICROSTAR ...
Chipsety : VIA, SiS, INTEL 
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Procesor (CPU � central procesor unit):

" je základná jednotka počítača, ktorý obsahuje hlavne ALU a radič
" je integrovaný obvod, ktorý zaisťuje hlavné funkcie CPU
" je umiestnený na základnej doske
" obsahuje rýchle pamäťové miesta malej kapacity, ktoré sa nazývajú registre

" Súčasnosť PC: dominácia INTEL a AMD
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*Činnosť procesora:
Ka�dý počítačový program obsahuje mnoho príkazov pre prácu s dátami 
i tých, ktoré majú na starosti priebeh vlastného programu. Procesor 
in�trukcie vykonáva počas 4 operačných fáz:

" Pri vyvolaní in�trukcií a dát sa do procesoru načítajú in�trukcie programu 
a ďal�ie potrebné dáta

" Dekódovaním sa odhalí zmysel in�trukcií a tie sa potom predajú príslu�nému 
hardwarovému prvku

" Hardwarový prvok in�trukcie s príslu�nými dátami vykoná
" Výsledky operácií sú pri ukončovacej fáze umiestnené do iného registru

procesora alebo do hlavnej pamäte počítača
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*Časti procesora:
" Jadrom ka�dého mikroprocesora je aritmeticko-logická jednotka (ALU),

ktorá doká�e spracovávať sadu jednoduchých mikroin�trukcií. Tieto 
mikroin�trukcie sú iba jednoduché príkazy. Napísať v nich program by 
bolo veľmi zlo�ité a preto obsahujú procesory in�trukčnú sadu. Prevod 
in�trukčnej sady na mikroin�trukcie obstaráva program, ktorý je súčasťou 
ka�dého mikroprocesora.

" Zavádzacia a ukladacia jednotka (load-store unit) zaisťuje tok 
in�trukcií a dát, ktoré sa majú čítať alebo zapisovať do pamäte

" Jednotka správy pamäti (MMU, memory-managment unit) prekladá 
adresy na fyzické adresy pamäti. To umo�ňuje operačnému systému 
mapovať kód aplikácie a jej dát do rôznych virtuálnych adresových
priestorov. Vďaka tomu mô�e jednotka správy pamäti poskytovať slu�by 
súvisiace s ochranou pamäti.
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*Časti procesora 2:
" Jednotka pre predpovedanie vetvení (BPU, Branch processing-

prediction unit): predpovedá výsledok in�trukcie vetvenia, aby čo 
najviac redukovala prestoje v toku in�trukcií a dát do procesoru. Tie 
nastávajú behom vykonávania programu, keď je v dôsledku skoku nutné 
prejsť na novú adresu.

" Jednotka pre spracovanie vektorových operácií (VPU, vector
processing unit) pracuje s in�trukciami zalo�enými na vektoroch, 
s hardwarovou architektúrou SIMD (single-intruction multiple data) 
a primárne slú�i k urýchleniu multimediálnych operácií.

" Primárna vyrovnávacia pamäť (cache, označovaná ako Level 1, L1)
uchováva často po�adované časti kódu a dáta v pamäti umiestnenej 
priamo na čipe. Ku kódu alebo dátam v tejto pamäti má procesor prístup 
počas jedného taktovacieho cyklu.
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*Časti procesora 3:
" Vyrovnávacia pamäť druhého stupňa (L2 cache) je podobne ako L1 

cache vysokorýchlostné zbernicové zariadenie. Tento proces prebieha 
vysokými rýchlosťami, obyčajne pri práci na polovici a� tretine základnej 
taktovacej frekvencie procesoru.

" Radič (Controller) je zariadenie prevádzajúce príkazy v symbolickej 
forme (in�trukcie) na postupnosť signálov ovládajúcich pripojené 
zariadenie. Ide teda o zariadenie, ktoré riadi činnosť iného zariadenia.
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*Registre:
" Registre sú veľmi rýchle pamäťové miesta malej kapacity (jednotky 

bytov) umiestnené väč�inou vo vnútri procesoru počítača. Účelom 
registrov je prechodné ulo�enie rôznych informácií, napr. ulo�enie práve 
vykonávanej in�trukcie, spracovávaných údajov alebo čísla, ktoré
reprezentuje adresu v internej pamäti. Najdôle�itej�ie registre:

" dátové registre � obsahujú dáta, ktoré sa spracúvajú v procesore. Na 
dátové registre nadväzuje dátová zbernica, ktorá prená�a dáta 
z procesora na iné zariadenia počítača a naopak

" adresný register � obsahuje adresy, napr. Adresu miesta v pamäti, 
z ktorého vyberie procesor nasledujúcu in�trukciu programu

" riadiace registre � obsahujú okrem iných register in�trukcií, v ktorom 
sa ukladá práve vykonaná in�trukcia a ďal�ie, ktoré sú napojené na 
riadiacu zbernicu.
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*Prehľad zákl. typov procesorov INTEL

64 GB3664647 500 0001993Pentium II

64 GB3664645 500 0001993Pentium Pro

64 GB3664643 300 0001993Pentium MMX

4 GB / 64 TB32 / 4664643 100 0001993Pentium

486 bez ar. ko.4 GB / 64 TB32 / 4632321 200 0001991I 80486  SX

4 GB / 64 TB32 / 4632321 200 0001989I 80486 DX

4 GB / 64 TB32 / 461632250 0001989I 80386  SX

4 GB / 64 TB32 / 463232250 0001986I 80386 DX

16 MB / 1 GB24 / 301616130 0001984I 80286

1 MB208161982I 80188

1 MB2016161982I 80186

1 MB2081629 0001979I 8088

1 MB20161629 0001978I 8086

64 KB16885 0001974I 8080

32 KB8881972I 8008

PoznámkaAdresácia
reál/virtuál

Adr.
zb.

Dat. 
zb.CPUEq. počet

tranzistorovRokTyp
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Technické vlastnosti CPU:
" Rýchlosť CPU

koľko operácií je mo�né vykonať za sekundu
" Rozlí�enie podľa in�trukčnej sady

rozoznávame 2 typy procesorov: CISC (Complete Instruction Set 
Computer) a RISC (Reduced Instruction Set Computer).

" Pamäť cache
Cache pamäť slú�i ako medzisklad medzi procesorom a inými, 
pomal�ími súčasťami počítača. Cache načíta dáta z určitej 
komponenty, medzitým čo procesor spracováva nejaké dáta. Keď 
procesor v práci skončí, mô�e ihneď pokračovať v práci, preto�e si 
nemusí ďal�ie dáta brať z pomalej komponenty, ale priamo z rýchlej 
pamäti cache. Pamäť cache ovplyvňuje výkon procesoru veľkou 
mierou, av�ak nemo�no zabudnúť na vysokú cenu týchto pamätí.
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*Technické vlastnosti CPU 2:
" Vnútorná �írka dát

Vnútorná �írka dát popisuje schopnosť procesora spracovať naraz 
určité mno�stvo mikroin�trukcií.

" Zbenica
Zbernica je niekoľko vodičov, ktorými prúdia dáta, adresy alebo 
riadiace signály medzi komponentami PC. Procesor má zbernice 
celkom tri � adresová (slú�i k výberu určitej pamäťovej bunky), dátová
(určuje koľko bitov sa dá naraz preniesť medzi procesorom a vstupným 
či výstupný zariadením a riadiaca (vďaka nej procesor dáva povely 
ostatným zariadeniam a prijíma stavové a riadiace informácie z okolia).

" Komunikácia procesoru so vstupnými a výstupnými zariadeniami
Procesor mô�e s periférnymi zariadeniami spolupracovať tromi 
spôsobmi: priamou programovou obsluhou, pomocou preru�ení 
a pomocou priameho prístupu do pamäti. 
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*História procesorov: 
" Najstar�ie procesory

" Prvým procesorom bol Intel 4004 (4 bitová architektúra, frekvencia 
108kHz a obsahoval 2300 tranzistorov, rok výroby 1970), 

" ďalej bol v roku 1972 vyrobený 8bitový procesor Intel 8008, ktorý bol 
neskôr zdokonalený na mikroprocesor Intel 8080 (rok výroby 1974, 
6000 tranzistorov). 

" V roku 1978 predstavila firma Intel procesor Intel 8086 (16bitová 
architektúra). V roku 1982 bol uvedený procesor Intel 80286. Ide 
o 16bitový mikroprocesor, ktorého frekvencia sa pohybovala 
v rozmedzí 8 a� 25 MHz a obsahoval 134000 tranzistorov. 

" Ďal�ím mikroprocesorom bol Intel 80386. Ide u� o 32bitový procesor, 
ktorý mal frekvenciu 16 a� 40 MHz, podporoval multitasking, obsahoval 
275000 tranzistorov. V roku 1989 sa na trhu objavil mikroprocesor Intel
80486DX. Vyrábal sa pre maximálne frekvencie 25 a� 50 MHz
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*Procesory PENTIUM
" V roku 1993 sa na trhu objavil mikroprocesor Intel Pentium. Pôvodne 

sa vyrábal pre pracovné frekvencie 60 a 66 MHz. Tento procesor má 
64bitovú vonkaj�iu dátovú zbernicu. 

" V roku 1994 sa objavili verzie s frekvenciou 75, 90 alebo 100 MHz.
" V roku 1995 sa objavujú mikroprocesory Intel Pentium 120, 133, 150, 

166 MHz a v roku 1996 Intel Pentium 200 MHz
" V ďal�om vývoji nasledovali procesory Pentium II, Pentium III a� po 

súčasný procesor Pentium 4
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*Pentium 4
Pentium 4 má novú mikroarchitektúru nazvanú NetBurst, ktorá je 
optimalizovaná pre vy��ie frekvencie. Pentium 4 podporuje systémovú 
zbernicu 400 MHz. Okrem pamätí L1 a L2 cache je v novom Pentiu
tzv. Vyrovnávacia pamäť, kde sa zhroma�ďujú dekódované 
mikroin�trukcie procesora. Jej kapacita je 12kB. Pentium 4 podporuje 
novú in�trukčnú sadu SSE2. Intel Pentium 4 nie je kompatibilné so 
star�ími socetmi � je nutné pou�iť Socet 423.
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Pamäť:
Typy pamätí 

Dnes existuje veľmi veľa druhov pamätí a e�te viac hľadísk rozdelenia. 
Základné rozdelenie pamätí je na vonkaj�ie a vnútorné. 

Vnútorná pamäť sa nachádza priamo na základnej doske - motherboarde
alebo na prídavných kartách a v periférnych zariadeniach. Sem radíme 
operačnú pamäť. 

Medzi vonkaj�ie pamäte patria v�etky pamäťové médiá (FDD,HDD, CD ROM, 
DVD a zálohovacie médiá). 

Vnútorné pamäte pracujú s prístupovou dobou rádovo v nanosekundách, 
tak diskové pamäte majú prístupovú dobu minimálne 1 milisekundu, čo je 
pomerne veľký rozdiel. Okrem toho aj niektoré prídavné dosky (napr. 
grafické karty) majú svoju vlastnú operačnú pamäť.
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Vnútorná (operačná) pamäť
RAM (Random Access Memory) 

Je to pamäť s náhodným prístupom, to znamená, �e ju mô�eme čítať i 
zapisovať do nej. Je často označovaná aj ako hlavná pamäť. S 
príchodom počítačov triedy IBM PC sa táto pamäť zväč�ila na v tej dobe 
závratných 640 kB. Túto časť nazývame konvenčná alebo aj u�ívateľská 
pamäť. Pamäť od 640 kB do 768 kB je vyhradená pre VRAM. VRAM je 
vlastne Video RAM, či�e video pamäť. Zvy�ok a� do 1 024 kB tvorí tzv. 
rezervovaná oblasť. 

Konvenčná pamäť 
Do konvenčnej pamäte si operačný systém DOS ukladá svoje údaje, 
u�ívateľské programy, ovládače. Práve pomocou ovládačov mô�u 
programy vyu�ívať aj zvy�nú pamäť, t.j. pamäť nad 640 kB.  
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Pamäte ROM (Read Only Memory) 
Mo�no iba čítať. Tieto pamäte sa raz naprogramujú (väč�inou to urobí 
výrobca chipu) a potom sa u� ich obsah nemení. Narozdiel od RAM sú 
pamäte ROM energeticky nezávislé, to znamená, �e dáta sa z nich 
nestratia ani po vypnutí počítača. Pamäte sa nachádzajú na prídavných 
doskách (sieťové, grafické karty), ale aj na základnej doske. Tu sa 
nachádza chip, na ktorom je napálený BIOS. ROMky v�ak nájdeme aj v 
klávesniciach alebo v tlačiarňach. Okrem klasických pamätí ROM 
poznáme aj EPROM a EEPROM. 

" EPROM (Erasable Programmable ROM) - je pamäť, ktorú mo�no 
vymazať ultrafialovým �iarením a následne naprogramovať (napáliť). 

" EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM) - je pamäť, ktorú 
mo�no vymazať a znovu naprogramovať elektrickým prädom. 
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Ďal�ie vnútorné pamäte:
VideoRAM, Cache
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Externé (vonkaj�ie) pamäte

Rozoznávame dva základné druhy magnetických diskových pamätí:
" Pru�né disky, tzv. Diskety (floppy disk)
" Pevné disky
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Pru�ný disk (Floppy)
Základným rozli�ovacím parametrom pru�ných diskov je priemer kotúča. 
Pri práci s počítačmi sa mô�eme stretnúť s pru�nými diskami s rozmerom 
3 ½ a kapacitou 1,44MB.



Michal Kulich 2004

Počítač - Hardware

Pevný disk
Pamäť s pevným diskom pozostáva:
" z vlastného pamäťového média
" z mechaniky a elektroniky pevného disku

Tieto zariadenia spolu tvoria pevný disk. Magnetické diskové pamäte
s pevnými diskami sa delia na pamäte:
" s výmenným médiom (diskové zväzky a kazety)
" s nevymeniteľným pamäťovým médiom
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Pevný disk
pozostáva z niekoľkých kotúčov, zostavených nad sebou. Kotúče sú 
umiestnené na spoločnom hriadeli s motorom, ktorý zabezpečuje 
otáčanie diskového zväzku. Jednotlivé snímacie a záznamové hlavy sú 
upevnené na vysúvacom mechanizme, ktorý realizuje horizontálny posun 
v�etkých hláv.

�tandardné rozmery pevných diskov, ktoré sa pou�ívajú sú 3,5 a 2,5 
palca. Disky väč�ích rozmerov sa uplatňujú na veľkých strediskových 
počítačoch. Diskové médium je uzavreté do jednotky a priestor disku je 
hermeticky oddelený od vonkaj�ieho okolia (kvôli nečistotám). 
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Výhodou pevných diskov je:
" relatívne veľká kapacita
" vysoká prenosová rýchlosť
" veľmi krátky čas prístupu k dátam (prístupová doba) 

Fyzická �truktúra disku

SEKTOR (512 BYTE)

HRANICa SEKTORU

ZÁZNAMOVÁ STOPA

POVRCH (STRANA)
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Jednotka CD-ROM a DVD-ROM
" Optický disk bol donedávna vysokoprogresívnym a veľmi nákladným 

zariadením. Patril medzi �peciálne zariadenia, ktoré neboli prístupné 
be�nému pou�ívateľovi vzhľadom na spôsob zápisu, náročný na 
prostredie, v ktorom sa nachádza. Dnes sa dá CD-ROM napáliť na 
be�nom počítači pomocou �peciálnej mechaniky.

" Princíp zápisu je relatívne jednoduchý: vychádza z dvoch stavov povrchu 
rotujúceho disku. Na jednom mieste je plocha povrchu disku neporu�ená, 
na inom mieste v disku je vypálená jamka, preto sa svetlo odrá�a iným 
smerom. Zdrojom svetla je generátor laserového lúča. Tam, kde je
vypálená jamka, je zaznamenaná logická 1, kde je povrch hladký, je 
zaznamenaná logická 0. Kapacita optickej pamäte je pomerne veľká
(650-700MB).

" Vyrábajú sa u� aj optické disky s väč�ou kapacitou (CD 790,800MB, DVD 
a� 9,6GB, ohlásené HD-DVD 20 GB).

Počítač - Hardware
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Jednotka CD-ROM a DVD-ROM 2 
" Vzhľadom na to, �e princíp čítania optickej pamäti a princíp prehrávania 

kompaktných diskov CD je prakticky rovnaký, mnohé zariadenia doká�u 
plniť obidve funkcie. Rýchlosť takýchto zariadení sa určuje v násobkoch 
rýchlosti, ktorou sa čítajú zvukové CD disky. Napríklad, ak má CD-ROM 
mechanika označenie 32x, je schopná čítať dáta 32 rýchlej�ie ako
zvukový CD prehrávač.

" Princíp čítania a zápisu na DVD disky je rovnaký ako u CD diskov s tým 
rozdielom, �e u DVD diskov sa dosahuje oveľa väč�ia hustota zápisu a 
tým aj väč�ia kapacita. DVD disky mô�u byť aj obojstranné

Počítač - Hardware
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Prídavné (periférne) zariadenia
" vstupné
" výstupné
" vstupno-výstupné
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Vstupné zariadenia:
Pomocou vstupných zariadení vkladáme do počítača údaje alebo riadime 
jeho činnosť. 

Medzi vstupné zariadenia patria:
- klávesnica
- elektronická my�, trackball
- snímač čiarkového kódu
- joystick
- scanner
- a iné
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Výstupné zariadenia:
Prostredníctvom výstupných zariadení získavame spracované údaje v 
obrazovej, zvukovej alebo tlačovej. 

Medzi výstupné zariadenia patria:
- monitor
- tlačiareň
- plotter
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Monitor:
" Monitor je k počítaču pripojený pomocou adaptéra  = grafickej karty  

Podľa typu grafickej karty rozli�ujeme niekoľko typov monitorov, ktoré sa 
lí�ia rozli�ovacou schopnosťou, počtom farieb, prácou vo viacerých 
re�imoch.

Monitor mô�e pracovať v 2 re�imoch: 
a)   textovom - alfanumerickom
b)   grafickom

" Monitor má vlastnú pamäť � tzv. videopamäť, ktorá  je umiestnená 
v operačnom systéme. Akýkoľvek znak zapísaný do tejto časti 
operačného systému, je zobrazený na príslu�nom mieste na obrazovke.
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Monitory mô�eme rozdeliť podľa:
" Farebnosti: 

a) farebné 
b) monochromatické

" Veľkosti uhlopriečky 
14� � 15� (uhlopriečka asi 35,5cm) 
17�, 19�, 20�, 21�, 1palec=2,54cm

" Stupňa rozli�enia: VGA,SVGA 
" Technickej kon�trukcie:

a) Obrazovkové displeje � klasické rie�enie , obdoba televízora
b) Displeje z tekutých kry�tálov (LCD)  a plazmové displeje � prenosné 
počítače 
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Tlačiareň:
je výstupné zariadenie počítača, ktoré sa pou�íva pre zobrazenie
potrebných informácií na papier.

Podľa technickej realizácie rozli�ujeme tlačiarne na :
- mechanické (ihličkové - tlačia pomocou úderu tupej ihly na farbiacu 
pásku)
- nemechanické (dýzové, tepelné a laserové tlačiarne)
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*Princíp činnosti laserovej tlačiarne
Laserový lúč, ktorý sa dá vychyľovať, dopadá na povrch elektricky 
nabitého valca. V mieste dopadu lúča sa plocha vybije. Celý valec sa 
potom ponorí do tónovacieho prá�ku, ktorý sa prichytí pôsobením 
elektrostatických síl len na nabité plochy (na tie, ktoré neboli osvetlené 
laserovým lúčom). Obraz z bubna sa postupnou rotáciou valca otlačí na 
papier a prechodom medzi dvoma valcami, ktoré sú zohriate pribli�ne na 
teplotu 200oC, sa fixuje. V laserových tlačiarňach sa bubon spolu s 
potrebnou dávkou farbiva uzatvára do kompaktného puzdra (tonera), 
ktoré sa pribli�ne po 3000 výtlačkoch vymení.

" Laserové tlačiarne sú najrýchlej�ie, tiché, cenovo najnáročnej�ie.
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Plotter:
Plottre sú grafické súradnicové zapisovače. Pou�ívajú sa ako výstupné 
zariadenia na kreslenie technických výkresov, ktoré boli kon�truované 
pomocou počítačových grafických prostriedkov (napr. AutoCAD). 

Princíp činnosti je pomerne jednoduchý 
riadiace zariadenie plottra je spojené so zapisovacím ramenom, ktoré sa 
doká�e pohybovať v dvoch osiach nad kresliacim stolom. Rameno 
doká�e uchopiť príslu�ný kresliaci hrot zo  zásobníka a kresliť 
po�adované tvary, zadané programom
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Vstupno-výstupné zariadenia:
nimi sú informácie zadávané, ale aj odovzdávané.

mô�eme sem zaradiť:  
grafickú kartu, zvukovú kartu, modem, CD-RW mechaniku, disketovú 
mechaniku...
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Grafická karta:
Slú�i na zobrazovanie dát na monitor. 

Výkon grafickej karty je závislý od viacerých činiteľov:
" grafický čip: určuje hlavne hrubý výkon grafickej karty. Jednoduch�ie 

grafické karty podporujú iba dvojrozmernú grafiku (2D), be�ná je u� 
podpora trojrozmernej grafiky (3D) � NVIDIA, ATI

" grafická pamäť: určuje, koľko farieb je mo�né pou�iť pri danom rozlí�ení. 
Be�ná veľkosť v dne�ných gr. kartách je 64 a� 128MB

" RAMDAC: digitálno-analógový prevodník určujúci v súčinnosti s 
monitorom maximálnu obnovovaciu frekvenciu pre dané rozlí�enie. Jeho 
rýchlosť sa počíta v MHz. Čím je jeho rýchlosť vy��ia, tým väč�ie 
obnovovacie frekvencie je karta schopná poskytnúť
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Zvuková karta:
slú�i na prehrávanie/náhravanie zvukov z/do počítača. Pre prehrávnie
zvukov sa pou�íva D/A (digitálno-analógový prevodník), ktorý mení 
číslicový signál pou�ívaný v počítači na analógový, ktorý je privádzaný do 
reproduktrov. Pre nahrávanie sa pou�íva opačný, teda analógovo-
digitálny prevodník, ktorý prevádza analógový signál (reč, hudba) na 
číslicový.

Modem:
slú�i na pripojenie počítača k internetu

CD-RW mechanika (prepisovačka):
umo�ňuje napaľovanie, prepisovanie a zároveň čítanie 
informácií,ulo�ených na optických diskoch (CD)
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Otázky?



Michal Kulich 2004

Software
...software, software, software...
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Softwarové vybavenie:
Software delíme do dvoch hlavných skupín:

" Systémový software
" Aplikčný software

V�etky tieto skupiny softwaru sú programy. Čo je to program ?

Program je postupnosť príkazov, ktoré vie počítač vykonať a sú v jazyku 
ktorému rozumie. 
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Systémový software:
� Operačné systémy
� Obslu�ný software

Obslu�ný software:
Uľahčujú komunikáciu u�ívateľa s počítačom napríklad: Far Manager, 
Total commander

Iné obslu�né programy sú Antivírusy. Napríklad Toolkit, NOD, Panda, 
Avg, Avast a iné.
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Aplikácie:
Textové editory: MS Word, T602, Emacs, Joe, TeX
Tabuľkové procesory: MS Excel, Quattro Pro
Grafické editory: Corel Draw, Adobe Photoshop
DTP: QuarkPress, TeX
Hudobné aplikácie: Cakewalk, Cubase, ModPlugTracker
Hry: Minesweeper, Final Fantasy VIII, YetiSports
a iné .... 

freeware, shareware, postcardware, commercial software
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Operačný systém:
Je to základný prostriedok počítača, ktorý spravuje jeho najdôle�itej�ie 
elementy: Operačnú pamäť, procesor, periférne zariadenia a systém 
súborov. 

Súčasne zabezpečuje komunikáciu pou�ívateľa s počítačom, umo�ňuje 
vyu�ívať programové prostriedky (software) tým, �e zabezpečuje ich 
zavádzanie do operačnej pamäte.

Sú to vlastne programy, ktoré ako jediné doká�u komunikovať s tzv. 
holým počítačom teda s hardwarom. 
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OS:
MS DOS
MS WINDOWS 95 / 98 / 98SE / Millenium Edtition
MS WINDOWS NT / 2K / XP
OS/2 WARP
UNIX
LINUX � distribúcie (SUSE / Mandrake / RedHat)
SOLARIS
MAC OS
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Na OS sa kladú tri základné po�iadavky:
" Pohodlie: pomocou OS by sa mal stať počítač ľahko a pohodlne 

ovládateľný
" Účinnosť: OS by mal výkonným spôsobom mana�ovať zdroje počítača
" Prenosnosť: OS by mal byť kon�truovaný tak, aby bol ľahko prenosný 

na iný hardvér bez veľkých programových zásahov
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OS mô�eme klasifikovať podľa viacerých hľadísk.

Počet u�ívateľov, ktorí mô�u s OS počítača súčasne pracovať:
" Jednou�ívateľské
" Viacu�ívateľské, t.j. také, s ktorými mô�e súčasne pracovať väč�í počet 

u�ívateľov

Maximálny počet súčasne pracujúcich u�ívateľov - je daný buď 
obmedzením daného konkrétneho OS alebo častej�ie výkonnosťou 
a rozsahom prostriedkov daného výpočtového systému, napr. počtom 
u�ívateľských úloh, ktoré mô�u byť ka�dému u�ívateľovi na počítači 
súbe�ne spracovávané.
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Počet u�ívateľských úloh
Jednoúlohové, keď ka�dému u�ívateľovi je na počítači súčasne 
spracovávaná len jedna úloha
Viacúlohové, keď ka�dému u�ívateľovi mô�e byť súčasne 
spracovávaných viac úloh

Hľadisko �truktúry OS � je určené hlavne pre potrebu navrhovania OS. 
Z tohto hľadiska sa rozli�ujú:

$ Monolitické systémy
$ Hierarchické systémy
$ Virtuálne systémy



Michal Kulich 2004

Software

UNIX:
Operačný  systém, ktorý vznikol  v r.1969. Základný operačný systém 
súborov bol napísaný v assembleri, neskôr bol prepísaný do jazyka C. V  
r.1978 sa začína celosvetový úspech UNIX-u vďaka jeho prenositeľnosti
na počítače inej architektúry.



Michal Kulich 2004

Software

Vlastnosti UNIX-u:
" je to viacu�ívateľský operačný systém.

Na  jednom počítači mô�e pracovať viac u�ívateľov súčasne. (t.j. 
efektívne sa vyu�íva procesor počítača)

" Viacúlohový OS
Jeden u�ívateľ mô�e spustiť viac úloh naraz a na rôznych počítačoch

" Zdieľanie periférií
Tlačiarne,  disky,...v�etci u�ívatelia majú k nim prístup.

" Bezpečnosť
" Orientácia na sieťové prostredie

Linux � Unix for free?
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MS Windows
� Jednoduché a intuitívne ovládanie
� Ni��ia bezpečnosť � vírusy, hacking
� Stabilita ?
� Mno�stvo aplikácií
� Plug and Play vs Plug and Pray
� Multitasking
� Správa kont - XP
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Otázky ?
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