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Architektúra počítača

➢je súhrn konštrukčných princípov zariadenia
na spracovanie údajov.

➢popisuje spôsob, akým treba jednotlivé  
súčiastky a komponenty prepojiť, aby celý  
počítač spoľahlivo a rýchlo pracoval

➢Je to stavebný plán, podľa ktorého sa spájajú
jednotlivé časti počítača do celku, aby mohlo
zariadenie plniť dané požiadavky.
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➢ Tradičné delenie architektúr podľa spôsobu spracovania  

inštrukcií a dát u procesorov s viacerými výkonnými  

jednotkami

➢ je veľmi dôležité navrhnúť vhodnú architektúru, aby všetky  

jednotky boli efektívne využité,

➢ Účelom bolo zefektívniť prácu výkonných jednotiek a

urýchliť činnosť mikroprocesorových systémov inak ako

iba zvyšovaním taktovacej frekvencie.
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I.DELENIE ARCHITEKTÚR PODĹA FLYNNa



FLYNNOVA ARCHITEKTÚRA V SKRATKÁCH
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1. SISD (Single Instruction Single Data).

• Jeden tok inštrukcií, jeden tok, údajov.

• Táto architektúra predstavuje architektúru Von Neumannovho počítača

• (delenie podľa iných kritérií)
• jeden procesor interpretuje jeden prúd inštrukcií (strojový program)

a v zodpovedajúcom procese sa spracúva jeden prúd údajov.
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2.SIMD – ( Single Instruction Multiple Data)

• architektúra s jedným inštrukčným tokom a viacnásobným dátovým tokom

• jednou inštrukciou je možné spracovať naraz viacero operandov

• Procesory rady X86

• Podpora grafiky v procesore
• Vhodné tam,kde sa opakovane používajú tie isté inštrukcie,pri veľkom množstve  

meniacich sa údajov

• Súto tzv.vektorové procesory,tvoria základ pre grafické procesory GPU
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• Niekoľko tokov inštrukcií, jeden tok údajov.

• procesory ktoré majú pipeling-prúdové spracovanie  
inštrukcií(načítanie,dekódovanie,spracovanie,zápis do  
pamäte)

3.MISD (Multiple Instruction Single Dala ).
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4.MIMD – (Multiple Instruction Multiple Data)

• multiprocesorový systém realizujúci viaceré programy definované

viacnásobným tokom inštrukcií nad informačne nezávislým  

viacnásobným tokom údajov

• Sú použité tam,kde je viacnásobný výskyt ALU ,RJ,a FPU

• prebieha niekoľko procesov (bežiacich programu) súčasne

• Príklad súčastné procesory Intel a AMD(i3,i5,i7,phoenom x2 6
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II.DELENIE ARCHITEKTÚR PODĽA VYUŽÍVANIA PAMÄTE

a)Harvardská architektúra
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• Počítače s Harvardskou architektúrou majú oddelený adresový priestor pre  
program a pre údaje, takže situácia, aby program prepísal sám seba,
nemôže nastať.

• Táto architektúra sa v súčasnosti používa najmä pri niektorých
jednočipových mikropočítačoch.



b)Princetonská architektúra

• Von Neumannov počítač je predstaviteľom tzv. Princetonskej architektúry počítačov,
ktorá sa vyznačuje spoločnou pamäťou pre inštrukcie i údaje.

• Z tohto vyplýva, že je potrebné zabezpečiť, aby procesor neinterpretoval údaj ako
inštrukciu a naopak.

• Prístup procesora k pamäti je totiž rovnaký, či sprístupňuje inštrukciu alebo údaj, -
používajú sa tie isté adresové,datové cesty
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III.DELENIE ARCHITEKTÚR POČÍTAČOV PODĽA SPÔSOBU

prepojenia komponentov počítača

a)Von Neumannova architektúra

12



13

POPIS VON NEUMANNOVEJ SCHÉMY
• Jednotlivé funkčné celky počítača sú stále navzájom prepojené.
• Ak by sme chceli rozšíriť túto architektúru o ďalší funkčný  

celok znamenalo by to veľký zásah do elektroniky
počítača.

• Počítač je univerzálny ,možno na ňom riadiť čokoľvek,všetko  
závisí od napísaného programu.

• Operačná pamäť obsahuje všetky vstupné  
údaje,medzivýsledky a výsledky.

• Môže nastať situácia,že program sa prepíše údajmi a tým sa  
celý systém zrúti.

• Výkon celého počítača je limitovaný rýchlosťou najpomalšieho  
zariadenia v počítači.

• Aj ten najrýchlejší procesor je brdený tlačiarňou.



b)Kanálová architektúra
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Charakteristika kanálovej architektúry
• Jednotka medzi procesorom a RJ periférneho zariadenia je označovaná

ako kanál .
• Kanál je špecializovaný programovo riadený procesor, ktorý je schopný  

samostatne riadiť V / V operácie .
• Súčasťou kanála je vyrovnávacia pamäť
• Každý kanál riadi periférnu zbernicu , ku ktorej môžu byť pripojené  

jednotlivé periférne zariadenia .
• Kanál má možnosť priameho prístupu do hlavnej pamäte a v mnohom  

sa nelíši od DMA .
• Hlavný procesor je oveľa lepšie využitý ako pri Neumannovi
• Pr.Komunikácia počítača s tlačiarňou.
• Tlačiareň vôbec nebrzdí hlavný procesor a vôbec nezaťažuje hlavnú  

pamäť,lebo všetko je v pamäti tlačiarne .
• Iný príklad.-riadiaca jednotka pevného disku,riadiaca jednotka skenera

atď.
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c)Zbernicová architektúra
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Zbernicová architektúra podrobnejšie
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ZBERNICA

• Zbernica je základom komunikačnej štruktúry počítača.

• Zbernica počítača predstavuje sústavu vodičov, pomocou  
ktorých je procesor spojený s pamäťou a vstupno/výstupnými  
obvodmi.

• Je to dopravná "infraštruktúra", pomocou ktorej sa
prepravujú údaje medzi jednotlivými komponentmi počítača.

• V pojme zbernica je zahrnutý aj spôsob komunikácie
(protokol).

• Zbernica býva vyvedená na konektor, pomocou ktorého je  
možné k nej pripájať adaptérové karty ďalších zariadení.
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PRINCÍP ČINNOSTI ZBERNICOVEJ ARCHITEKTÚRY

• Počitač sa vytvára z jednotlivých komponentov
• Zmena kofigurácie je jednoduchá
• Architektúra je ukončená konektormi
• Zbernica je trojstavová(0,1,TRETí STAV)
• V kľudovom stave sú všetky obvody v stave vysokej

impedancie-odpojené od zbenice a od seba.
• Ak chce obvod komunikovať z iným, vyšle príslušný obvod  

žiadosť o komunikáciu
• Riadiaca jednotka vytvorí spojenie cez zbernicu
• Zaťaženie zdroja je iba keď obvody spolu komunikujú
• Súčastné počítače sú tvorené kombináciou kanálovej a

zbernicovej architektúry



ROZDELENIE ZBERNÍC PODĽA FUNKCIE

• adresová (AB - Address Bus)-je jednosmerná

slúži na prenos adries z procesora do RAM a I/O obvodov

• údajová (DB - Data Bus)-je obojsmerná-

slúži na prenos údajov medzi procesorom a ostatnými obvodmi počítača

• riadiaca (CB - Control Bus)

slúži na prenos riadiacich signálov medzi procesorom a ostatnými obvodmi počítača.

• napájacia(PB-Power bus)

Zabezpečuje prenos napájacieho napätia ku všetkým obvodom počítača
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KONEKTORY ZBERNÍC
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ZBERNICOVÝ SYSTÉM POČÍTAČA
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PREHĽAD ZBERNÍC POČÍTAČA



PRÍKLAD NA STARŠÍ ZBERNICOVÝ SYSTÉM
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MODERNÝ ZBERNICOVÝ SYSTÉM POČÍTAČA
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• Jedná sa o primárnu systémovú zbernicu na základnej doske počítača.

• CPU bude mať prístup k pamäti a IO cez túto zbernicu

• Rýchlosť sa pohybuje od 66 MHz do viac ako 800 MHz.(1333Mhz)

• Vďaka technológii Front Side Bus CPU pristupuje k dátam cez severný  
mostík do pamäte alebo IO.

• Riadiaca jednotka pamäte, ktorá používa dizajn FSB, je oddelená od CPU a  
je prístupná iba cez severný mostík.

ZBERNICA FSB



ARCHITEKTÚRA POČÍTAČA S FSB
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• PCI-Express zakladá sa na oveľa rýchlejšom sériovom  
komunikačnom systéme.

• Primárne je podporovaná Intelom
• PCI-Express je určený len ako lokálna zbernica.
• Založená je na existujúcej PCI architektúre,
• Vyššie rýchlosti dovoľujú zbernici PCI-Express nahradiť  

takmer všetky existujúce vnútorné zbernice, vrátane AGP a 
PCI.

• Intel vytvoril PCI-Express radič, ktorý riadi všetky externé
zariadenia,

• PCI-Express ale nie je dostatočne rýchla na to, aby bol
použitá ako pamäťová zbernica.

•

ZBERNICA PCI-Express slot
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ARCHITEKTÚRA POČÍTAČA SO
ZBERNICOU PCI EXPRESS
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ARCHITEKTÚRA POČÍTAČA SO ZBERNICOU PCI EXPRESS
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• HyperTransport slúži ako systémová zbernica na prepojenie procesorov AMD  a 
chipsetov Nvidia nForce na základnej doske.

• Technológia Hyper Transport je veľmi rýchle sériové spojenie aj ďaľších  
obvodov základnej dosky.

• Hyper Transport, je kompatibilný so zbernicou PCI

ZBERNICA HYPERTRANSPORT
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➢ Je to sériove prepojenie procesora s chipsetom od Intelu , ktoré
nahradilo (FSB)

✓ Táto architektúra obsahuje integrované riadiace jednotky pamäte do chipu  
mikroprocesorov

➢ Všetky obvody sú spolu prepojené vysokorýchlostným prepojom spojom QPI

ZBERNICA QPI
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• Zbernica Direct Media Interface ( DMI ) spojovacím
článkom medzi severným a južným mostíkom na základnej doske  
počítača .

• Je to patent firmy INTEL.

• DMI zdieľa mnohé vlastnosti s PCI Express ,

ZBERNICA DMI
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SYSTÉM ZBERNÍC POUŽÍVANÝ V POČÍTAČOCH S PROCESORMI 8.GENERÁCIE
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VSTUPNO-VÝSTUPNÁ ZBERNICA USB

✓ Univerzálna sériová zbernica (angl. Universal Serial Bus – USB) je
štandard sériovej zbernice určenej na pripojenie periférií
k počítaču.

✓ Nahrádza skôr používané spôsoby pripojenia (sériový a paralelný  
port, PS/2, Gameport a pod.) pre bežné druhy periférií – tlačiarne,  
myši, klávesnice, joysticky, fotoaparáty, modemy atď.,

✓ Slúži pre prenos dát z videokamier a pamäťových kariet, MP3
prehrávačov, externých diskov a externých napaľovacích mechaník.

✓ Pôvodne bol USB navrhnutý pre počítače,
✓ Dnes je súčasťou video hracích konzol, PDA zariadení,

prenosných DVD a média prehrávačov, mobilných telefónov,
✓ Požívajú ho aj v inteligentné televízory, domáce stereo zariadenia,

autorádiá či prenosné pamäťové zariadenia.
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• Viacbodová zbernica

• Rozbočovače (hub)  
poskytujú viaceré body  
pripojenia pre I / O  
zariadenia

• Podporuje až 127  
zariadení

• Rýchlosti prenosu dát  
USB-3 až do 10  
gigabitov za sekundu

ARCHITEKTÚRA USB ZBERNICE
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USB zbernica

USB podporuje 4 dátové rýchlosti:

• Low Speed: rýchlosť 1.5 Mbit/s,

• Full Speed: rýchlosť 12 Mbit/s, USB 1.1

• High Speed: rýchlosť 480 Mbit/s ,USB 2.0

• Super Speed: rýchlosť 5 Gbit/s, USB 3.0 .
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KONEKTORY USB
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ZBERNICA THUNDERBOLT

• Náhrada USB,
• Sériová viacbodová zbernica
• Je použitá pri procesorov 8.generácia( core i3,i5,i7,i9)
• Rýchlosti prenosu dát do 10Gb v každom smere
• Vhodné pre video s vysokým rozlíšením
• Podporuje až šesťnásobné reťazenie
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ZBERNICA(ROZHRANIE) BLUETOOTH
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• Názov Bluetooth je odvodený z anglického mena Dánskeho kráľa Haralda
Blutootha(modrozuba)

• Bluetooth je štandard pre bezdrôtovú komunikáciu.
• Bol vytvorený  v roku 1994 firmou Ericsson ako bezdrôtová náhrada za sériové 

drôtové rozhranie RS-232
• Prepája dve alebo viac elektronických zariadení, 
• Štandard Bluetooth používa mobilný telefón, PDA, osobný počítač, slúchadlá,

notebooky, tablety, ale aj televízia.
• Jednotlivé zariadenia sú identifikované pomocou svojej adresy BD_ADDR (BlueTooth

Device Address) podobne, ako MAC adresa v sieti Ethernet.
• Technológia Bluetooth je definovaná štandardom IEE 802.15.1.
• Spadá do kategórie osobných počítačových sietí, tzv. Personal Area Network (PAN).
• Najvýkonejší štandard zariadenia je CLASS 1 výkon: 100mW      dosah:100 m.
• Bluetooth pracuje v pásme 2,4 GHz (rovnakom ako u Wi-Fi).
• Osobný počítač, ktorý nemá vstavaný Bluetooth, môže použiť externý adaptér 

Bluetooth, ktorý umožní počítaču komunikovať s ostatnými zariadeniami Bluetooth, 
napríklad počitačové myši, klávesnice. 

• Najnovšie stolné počítače a notebooky majú vstavaný prijímač Bluetooth, 
• Prenosová rýchlosť pre ver. 4.0 je 24Mb / s.



ZBERNICA(ROZHRANIE) BLUETOOTH
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• Bluetooth sa používa na prenos dát medzi elektronickými zariadeniami.
• Medzi týmito dvoma elektronickými zariadeniami je malá vzdialenosť na prenos 

údajov.
• Táto technológia je technológia bezdrôtovej technológie a prenos dát je bez 

použitia akýchkoľvek prepojovacích káblov.
• Bluetooth zariadenie je vysielač/prijímač , ktorý môže prenášať dáta a prijímať 

dáta.
• Technológia Bluetooth je bezdrôtová technológia a hlavný účel Bluetooth sa 

používa na výmenu údajov medzi týmito dvoma elektronickými zariadeniami.
• Medzi týmito dvoma elektronickými zariadeniami je krátka vzdialenosť a je 

vybudovaná pomocou osobnej siete.
• Táto technológia je vyvinutá špeciálnou záujmovou skupinou Bluetooth a jej 

fyzikálny dosah je od 10m do 100m.
• Bluetooth zariadenie môže pripojiť až sedem zariadení a používa sa v priemysle, 

ako sú smartfóny, osobné počítače a herné konzoly atď.
• IEEE štandardizovalo Bluetooth ako IEEE 802.15.1, ale štandardy sa zachovávajú na 

krátke obdobia.



ZBERNICA BLUETOOTH
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Nasleduje klasifikácia technológie Bluetooth:

• Slúchadlá Bluetooth

• Stereofónne slúchadlá

• Slúchadlá Bluetooth do auta

• Tlačiareň vybavená technológiou Bluetooth

• Bluetooth umožňuje webovú kameru

• Klávesnica Bluetooth

• Bluetooth GPS zariadenie



ZBERNICA BLUETOOTH
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Výhody technológie Bluetooth:

• Zariadenia Bluetooth sú bezdrôtové technológie
• Spotreba energie pomocou Bluetooth je veľmi nižšia
• Prenos dát, ako je hudba, súbory je veľmi jednoduché a 

pohodlné
• Cena Bluetooth je veľmi nižšia
• Bluetooth môže byť zostavený v akomkoľvek zariadení

Nevýhody technológie Bluetooth:

• Prenos dát medzi týmito dvoma zariadeniami 
je iba 1 Mbps

• Bluetooth nebude fungovať, keď sú veľké 
vzdialenosti medzi zariadeniam(> 100 m)

• Bluetooth nebude  fungovať ak je medzi 
zariadeniami prekážka.
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VÝPOČET VEĽKOSTI PAMÄTE ZO ZBERNICE

2 10 K -kilo

2 20 M- Mega

2 30 G-Giga

2 40 T-Tera

2 50 P – Peta

2 60 E –Exa

2 70 Z – Zetta

2 80 Y -Yotta

PRÍKLAD:
Pomocou 64 bitovej zbernice dokáže procesor adresovať v pamäti RAM 264  

pamäťových adries (16 EB-exa bytov)
REALITA

Dnešné RAM-ky majú kapacitu napr.16GB. Na ich adresovanie stačí adresová
zbernica s počtom vodičov:44 (My však máme k dispozícií už 64 vodičov)



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
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