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V souèasné dobì jsou se stále klesajícími cenami osobních poèítaèù tyto poèítaèe
zpøístupòovány iroké veøejnosti, a protoe mezi mnohé uivatele (nebo potencionální
uivatele) osobních poèítaèù patøí technicky zdatní jedinci, pøedevím z øad mládee,
roste i poèet uivatelù osobních poèítaèù, kteøí volí monost vlastnoruèní stavby osobního
poèítaèe z jednotlivých komponentù. Pøedevím tìmto zájemcùm je urèena tato publikace,
která mùe poslouit jako pomùcka pøi volbì vhodné konfigurace osobního poèítaèe a jako
návod pro stavbu osobního poèítaèe vèetnì jeho následného oivení. Vdy dnení osobní
poèítaè tøídy PC je jen technicky dokonalejí stavebnicí a pøi dodrení urèitých pravidel
není jeho stavba nièím neproveditelným i bez drahého pøístrojového vybavení. To, e se
není èeho bát, poznalo ji více ne 1000 úèastníkù hardwarových kolení, na nich jsem
pøiblinì osm let pøednáel. Nìkteøí (pøedevím starí úèastníci nebo eny) dokonce
byli jednoduchostí stavby PC tak pøekvapeni, e postavené PC nìkolikrát opìt rozebrali
a následovnì sestavili.
Tato publikace, jak napovídá ji její název, je urèena pøedevím vám, kdo máte jetì
obavy ze stavby PC, a mohla by být pomocníkem a rádcem, který napomùe tyto
obavy rozptýlit. Pøedem vak poznamenejme, e tato publikace není pøesným návodem pro
stavbu jakéhokoli PC. V souèasné dobì se toti mùeme na trhu setkat s mnoha rùznými
základními deskami i jiným hardware. Problematika konstrukce PC je probírána na
nìkolika konkrétních variantách hardware, avak výklad je natolik obecný, e je tuto
publikaci mono pouít jako konstrukèní návod i pro jiné hardwarové komponenty
(s tou výhradou, e napø. rozmístìní propojek základní desky bude jiné, ne je uvedeno v této publikaci, a e bude nutno místo konkrétní èásti publikace pouít dokumentaci ke
konkrétnímu modelu základní desky). Na skuteènosti, kdy je postup závislý na konkrétním hardware, je ovem v textu výslovnì upozornìno.
Publikaci je mono rozdìlit (podobnì jako proces stavby PC) na ètyøi èástí. První èást
se zabývá problematikou volby vhodné konfigurace osobního poèítaèe (mikroprocesor,
taktovací frekvence, kapacita pamìti, volba sbìrnice, subsystém vnìjích pamìtí  disková
rozhraní, grafický subsystém, podpora multimédií, volba tvaru základní jednotky apod.).
Tato èást nemá sice se stavbou PC pøíli spoleèného, ale mùe významným zpùsobem
ovlivnit vae rozhodování pøi nákupu jednotlivých komponentù, nebo pro minimalizaci
nákladù pøi poadavku urèitého výkonu systému je nutné, aby byl výkon jednotlivých
komponentù systému vhodnì sladìn. Cenové relace v této èásti publikace odpovídají
stavu z dubna 2004. Ceny jsou uvádìny bez DPH.
Druhá èást publikace se zabývá problematikou pøípravy jednotlivých komponentù
k sestavení do celku, neboli problematikou konfigurace jednotlivých hardwarových komponentù (nastavení propojek apod.). Této etapì stavby osobního poèítaèe je tøeba
vìnovat patøiènou pozornost, nebo její dùsledné provedení zkracuje èas potøebný pro
oivení systému. Skuteèností ovem je, e vekerá konfigurace hardware je v dnení
dobì otázkou deseti minut. Tato èást publikace je nejvíce závislá na konkrétním hardware
a pøi pouití jiného, ne je popisovaný v této publikaci, je nutno vzít na pomoc dokumentaci
ke konkrétním komponentùm. Dále je v této èásti publikace rozebrána problematika
sestavení jednotlivých komponentù do základní jednotky, neboli vlastní montáí PC
a jeho následným oivením. Tato èást publikace je také závislá na konkrétním hardware,
avak výklad je natolik obecný, e není problémem tuto èást publikace pouít ve spojení
s jiným hardware.
Tøetí èást se zabývá problematikou softwarové konfigurace systému (pomocí programu,
který bývá oznaèován Setup). Poèítaèi je toti nutno po jeho sestavení sdìlit, z jakých
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komponentù je sloen. Nastavením nìkterých parametrù je dokonce mono významným zpùsobem ovlivnit výsledný výkon systému. Nastavení konfigurace systému je
sice také závislé na konkrétním hardware (pøesnìji øeèeno na konkrétním BIOSu), ale
vzhledem k tomu, e jsou v souèasné dobì prakticky vechny základní desky vybaveny
BIOSem AMI nebo Award, je mono nastavení konfigurace provést (popø. nìkdy s drobnými
odchylkami) stejným zpùsobem pro prakticky libovolnou konfiguraci poèítaèe.
Koneènì ètvrtá èást publikace je zamìøena na problematiku instalace základního
programového vybavení PC, neboli software, který zabezpeèí jeho správnou komunikaci
s uivatelem. Pozornost je vìnována pøedevím pøípravì pevného disku (jeho rozdìlení
na logické disky a formátování), instalaci operaèního systému Windows 9x, Windows ME,
Windows 2000 Professional, popø. Windows XP. Tato èást publikace je v zásadì
hardwarovì nezávislá, ovem s dalím vývojem systémového software v budoucnu mùe
dojít k urèitým zmìnám. Skuteèností ovem je, e s dalím vývojem bude docházet
ke zmìnám i v cenách jednotlivých hardwarových komponentù a e se jistì objeví
i hardwarové prvky nové. Tato publikace zachycuje situaci pøevánì z dubna roku 2004
a zamìøuje se pøedevím na cenovì pøístupné systémy, a jako takovou je nutno ji brát.
Døíve se vydáváním publikací zabývalo nae vydavatelství Gethon audio and computer,
avak protoe od roku 1997 se vìnujeme pøedevím prodeji výpoèetní techniky, vznikla tato
publikace, (pøesnìji øeèeno poèínaje jejím estým vydáním) ve spolupráci s nakladatelstvím
BEN  technická literatura. I toto vydání je urèitým zlomem, nebo z textu byly vyputìny
mnohé, dnes ji èásteènì historické pasáe. Naopak publikace byla doplnìna o øadu
informací nových a poprvé je její souèástí i o doprovodné CD. Na nìm mùete nalézt
jednak pøedchozí vydání publikace ve formátu PDF a mnohé dalí snad uiteèné
programy a dokumenty. Pøesný obsah doprovodného CD je uveden v závìru publikace.
Vìøím, e budete jak s touto, tak i s dalími pøíruèkami spokojeni a já osobnì vám budu
vdìèný za kadou (a pøedevím kritickou) pøipomínku k naemu dílu. Souèasnì vìøím,
e ve spolupráci s vámi se bude kvalita naich knih dále zvyovat. Proto uvádím v závìru
pøedmluvy adresu a spojení, na ni mùete své pøipomínky, návrhy, dotazy, popø. ádosti
o aktuální ceník výpoèetní techniky smìøovat.

Podìkování
Ne zaèneme s vlastním výkladem, chtìl bych touto cestou podìkovat i vem tìm,
kteøí mi byli pøi vytváøení tohoto díla nìjakým zpùsobem nápomocni. Pøedevím dìkuji Ing.
Pavlu Kamarýtovi a Liboru Kubicovi z praské firmy BEN  technická literatura, díky
nim se tuto publikaci podaøilo vydat, a Ing. Jiøímu Bezdìkovi z praské firmy Lion
computers, z jeho hlavy mylenka vytvoøit tuto publikaci pochází.
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Doprovodné CD

0.

Novinkou tohoto vydání publikace je doprovodné CD. K doplnìní publikace o nì jsme
se rozhodli proto, e v oblasti PC je mnoho informací, které mohou být leckdy uiteèné,
ale obtínì nebo zdlouhavì se shánìjí. Skuteèností ovem je, e moje soukromá databáze
informací, driverù a utilit ze svìta PC èítá pøiblinì 200 GB dat. Z nich bylo mono
samozøejmì na doprovodné CD umístit jen nepatrný zlomek  a velice sloité bylo i urèit to,
co na nì vùbec umístit. Obdobné CD, ale s úplnì jinými informacemi je mono oèekávat
i u dalích vydání publikace. Na jejich obsahu se mùete spolupodílet i vy tím, e na e-mailovou
adresu gethon@mbox.vol.cz napíete, co by jste na doprovodném CD chtìli mít.
Pokud jde o CD, které je souèástí této publikace uvedeme na tomto místì alespoò
nìkolik slov k jeho obsahu. Obsah byl vytváøen maximálnì úspornì bez jakýchkoli pomocných vyhledávacích programù a znaèná èást obsahu je na CD uloena v komprimované
podobì. V základním koøenovém adresáøi CD se nachází celkem 7 podadresáøù.
V prvním z nich oznaèeném ACROBAT jsou soubory pro instalaci dvou verzí programu
Adobe Acrobat Reader. Jde o verze v èetinì  5.05 a 6.0.
Druhý z adresáøù se jménem GRAFIKA obsahuje drivery pro dnes nejèastìji
pouívané grafické akcelerátory. Jde o drivery ATi Catalyst 4.3 pro grafické akcelerátory ATi Radeon 7000 a novìjí pro Windows 9x/ME, resp. Windows XP/2000. Dále jde
o drivery nVidia ve verzi 56.64 pro grafické akcelerátory nVidia TNT a novìjí. I tyto
drivery jsou ve verzi pro Windows 9x/ME, resp. Windows XP/2000. Vechny drivery jsou
pøitom v multijazykové podobì.
Tøetí adresáø oznaèený HDD obsahuje utility pro pøípravu, diagnostiku a nastavování pevných diskù IDE. Jsou zde utility pro pevné disky firem Fujitsu, Hitachi (IBM),
Maxtor, Quantum, Samsung, Seagate a Western Digital ve stejnojmenných podadresáøích. K jednotlivým utilitám jsou vìtinou k dispozici i struèné soubory s nápovìdou. Kromì utilit pro pevné disky jednotlivých výrobcù je v tomto adresáøi jetì
univerzální diagnostický program Data Advisor firmy Ontrack. Vìtina utilit pøitom
vytváøí instalaèní disketu, která se pouívá pro práci s pevným diskem nezávisle na
operaèním systému.
V následujícím adresáøi oznaèeném PC12 je pøedchozí vydání publikace ve formátu PDF pro Adobe Acrobat Reader. Jednotlivé soubory odpovídají jednotlivým kapitolám publikace a je zde mono nalézt mnoho informací, které ji byly z tohoto vydání
publikace vyputìny.
Adresáø TESTY obsahuje instalaci nìkolika oblíbených testovacích programù. Je
zde populární Sanda firmy SiSoftware ve verzi 2001, dále programy PC Mark ve verzi 04
a 3D Mark ve verzích 2001SE a 03 3.20 s doplòkem na verzi 3.30 firmy Futuremark
Corporation. Té je zde program RightMark 3D firmy RightMark Gathering ve verzi
2003A (rm3d_b7_bin.exe) a utilita firmy Intel pro urèování skuteèné pracovní frekvence
procesorù této firmy (fidenu27.msi).
Adresáø ZAKLDESKY obsahuje manuály k nìkolika základním deskám. Jednak jde o
vechny základní desky probírané ve druhé kapitole publikace a dále o manuály k patnácti
v souèasnosti patrnì nejoblíbenìjím základním deskám populárního výrobce Micro-Star
International. Kromì manuálù, které jsou zkomprimovány do tøí souborù podle typu mikroprocesoru je v podadresáøi Microstar jetì katalog základních desek tohoto výrobce.
Koneènì v adresáøi ZVUKOVKY jsou drivery starích zvukových karet, které se
dnes ji pomìrnì obtínì shánìjí. Jde o drivery ke zvukovým kartám CMI 8338, 8738,
9338 a 9339, dále drivery ke zvukové kartì Creative Labs PCI 128 a doplòky a drivery
k nìkterým dalím zvukjovým kartám firmy Creative Labs a koneènì drivery k rùzným
verzím zvukových karet s èipy firmy ESS (688-1989).
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