Váení zákazníci,
dovolujeme si Vás upozornit, e na tuto ukázku knihy se vztahují
autorská práva, tzv. copyright.
To znamená, e ukázka má slouit výhradnì pro osobní potøebu
potenciálního kupujícího (aby ètenáø vidìl, jakým zpùsobem je titul
zpracován a mohl se také podle tohoto, jako jednoho z parametrù,
rozhodnout, zda titul koupí èi ne).
Z toho vyplývá, e není dovoleno tuto ukázku jakýmkoliv zpùsobem
dále íøit, veøejnì èi neveøejnì napø. umisováním na datová média,
na jiné internetové stránky (ani prostøednictvím odkazù) apod.
redakce nakladatelství BEN  technická literatura

redakce@ben.cz

Tabulka 1.1 zachycuje i výkon jednotlivých mikroprocesorù pro nae jednotlivé modelové systémy a dále koeficient ceny výkonu pro jednotlivé oblasti nasazení neboli cenu
jednoho bodu výkonu. V tabulce 1.2 jsou pak zachyceny nejvýhodnìjí mikroprocesory
pro jednotlivé modelové situace právì podle tohoto koeficientu ceny výkonu.
Ze srovnání tabulky 1.1 oproti obdobné tabulce pøedchozích vydání publikace je zøejmé,
jak se nabídka mikroprocesorù roziøuje smìrem k vyím výkonùm. Oproti minulému
vydání publikace v této tabulce 50 typù mikroprocesorù ubylo, naopak se zde objevuje
85 mikroprocesorù nových. U vech 40 typù mikroprocesorù, které se vyskytují v této
tabulce v obou vydáních publikace opìt dolo k výraznému poklesu ceny mikroprocesorù,
v prùmìru o plných 66 %. Nejvíce pøitom poklesla cena výprodejového mikroprocesoru
Intel Xeon DP 1,7 GHz (o plných 93 % !!!), o více ne 75 % klesla jetì cena dalích pìti
mikroprocesorù, naopak cena mikroprocesoru Via Cyrix M-III 550 MHz klesla pouze o 32 %.
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Postavte si PC

Obdobný pokles cen lze oèekávat i v budoucnu, pøedevím v souvislosti s nástupem
nových mikroprocesorù, které by mìly pøispìt ke sníení cen mikroprocesorù stávajících.
Osobnì se domnívám, e za rok budou nejménì výkonnými mikroprocesory na trhu mikroprocesory rodiny Pentium 4 a AMD K-7 s pracovními frekvencemi nad 2 GHz. Na to je tøeba dbát
pøi výbìru mikroprocesoru, který nemá být za rok ji archaismem, take mikroprocesory
s niími pracovními frekvencemi ne 2 GHz nelze povaovat za perspektivní øeení.
Z tabulky 1.2 by se mohlo zdát, e nemá smysl kupovat jakýkoli jiný mikroprocesor
ne AMD K-7 niího a støedního výkonu (které nabízejí jednoznaènì nejpøíznivìjí
pomìr ceny a výkonu) a na tomto místì mùeme volbu vhodného mikroprocesoru
ukonèit. Skuteènost je vak výraznì odliná. Jednak mikroprocesor významnou mìrou
ovlivòuje výkon celého systému, pøestoe jeho cena je mnohdy oproti cenì celého
poèítaèe nepatrná. Navíc pro mnohé aplikace potøebujeme skuteèný výkon (do znaèné
míry bez ohledu na cenu), a nikoli jen pøíznivý pomìr cena  výkon. Vdy jaký bude
pøínos poèítaèe, který sice dostaneme zdarma, avak úèetní uzávìrku vypoèítáme a
po termínu podání daòového pøiznání ... Proto budeme ve výbìru vhodné konfigurace
pokraèovat a tabulku obdobnou tabulce 1.2 uvedeme jetì nìkolikrát. Pøitom uvidíme,
jak se bude postupnì vyvíjet s tím, jak budou celkovou cenu systému ovlivòovat jetì
dalí komponenty. Poznamenejme jetì, e pøed dvìma lety byla situace obdobná,
pouze frekvence se pohybovaly vesmìs pod 1 GHz.

1.1.2 Pamì
Pamì poèítaèe je zaøízení, které slouí k uchovávání vstupních údajù, programù,
mezivýsledkù i koneèných výsledkù výpoètù. Spoleènì s vývojem ostatních èástí poèítaèe
se samozøejmì postupnì vyvíjela i pamì. Parametry pamìti toti mají významný vliv
na výkon celého systému a souèasnì i na jeho cenu. Nejdùleitìjí parametry, které
charakterizují pamì jsou rychlost, kapacita a cena za jednotku kapacity pamìti.
Rychlost pamìti je charakterizována její pøístupovou (vybavovací) dobou, co je doba,
která uplyne od poadavku na ètení informací z pamìti do okamiku, v nìm jsou data
z pamìti k dispozici. Dalím parametrem, který charakterizuje rychlost pamìti, je tzv. pøenosová rychlost, která udává mnoství informací, je lze z pamìti pøeèíst (nebo do ní zapsat)
za jednotku èasu. Pøenosová rychlost úzce souvisí s organizací pamìti, pøedevím se íøkou
sbìrnice (slova pamìti), která definuje, kolik bitù lze pøeèíst (nebo zapsat) najednou.
Kapacita pamìti definuje mnoství informací, které mohou být v pamìti uloeny
souèasnì. Udává se v bytech nebo spíe v jeho násobcích kilobytech (kB), resp. megabytech (MB). Nejde pøitom o bìné pøedpony kilo- nebo mega-, jak je známe z jiných jednotek,
ale o mocniny dvou, které lépe vystihují uspoøádání pamìti. Proto 1 kB = 1024 bytù
a 1 MB = 1024 kB = 1 048 576 bytù.
Pro ty, kdo nemají pøedstavu o významu pojmu byte [bajt], poznamenejme alespoò,
e do jednoho bytu lze uloit jeden znak textu nebo celé èíslo v rozsahu 0 a 255.
Pro uloení prùmìrnì zaplnìné stránky textu formátu A4 je zapotøebí pøiblinì 2,5 kB.
Pokud vás zaráí podoba s ji døíve pouívaným pojmem bit (jedna dvojková èíslice),
poznamenejme jetì, e jeden byte je tvoøen osmi bity.
Pamì bývá uspoøádána po bytech. Pøístup k jednotlivým bytùm se provádí pomocí
jejich adresy. Pro snazí pochopení pouijeme jednoduchý pøímìr. Pøedstavte si pole
uplíkù, které jsou oèíslovány. Chcete-li, aby nìkdo vyjmul obsah urèitého uplíku,
øeknete mu èíslo uplíku, jeho obsah vás zajímá. V pamìti jsou uplíky tvoøeny jednotlivými byty, èíslo uplíku odpovídá adrese konkrétního bytu v pamìti.

1. Výbìr vhodné konfigurace

1.37

1.

1.

Cena za bit nebo byte urèuje celkovou cenu pamìového systému. Obecnì platí,
e rychlejí pamìti mají vyí cenu za bit uloených informací. Proto se v poèítaèích
zpravidla pouívá nìkolikastupòový pamìový systém. Ten bývá tvoøen rychlou, ale drahou
pamìtí cache o kapacitì nìkolika desítek kB a jednotek MB a dobou pøístupu 0,3 a 15 ns,
pamìtí základní (operaèní) o kapacitì nìkolika MB a jednotek GB s dobou pøístupu
5 a 60 ns a velkokapacitní relativnì pomalou (avak levnou) pamìtí o kapacitì dnes
obvykle nìkolika desítek GB s dobou pøístupu pøiblinì 10 ms. Pamì cache a pamì
základní bývá realizována jako pamì polovodièová, zatímco velkokapacitní pamì
(èasto oznaèovaná vnìjí, nebo bývá umístìna mimo základní desku poèítaèe) bývá
realizována na magnetickém nebo optickém principu.
Kromì tìchto tøí stupòù pamìtí obsahuje pamì poèítaèe jetì jeden stupeò. Ten bývá
oznaèován jako zápisníková pamì a je tvoøen skupinou registrù, které jsou pøímo souèástí
mikroprocesoru. Informace ze zápisníkové pamìti jsou dostupné bez jakýchkoli èasových
prodlev, avak protoe jde o pamì integrovanou pøímo v mikroprocesoru, je její rozsah
znaènì omezen (nìkolik desítek a stovek bytù).
Dalím parametrem, který charakterizuje pamì, je závislost obsahu pamìti na napájecím napìtí. Pamì zápisníková, cache a vìtina pamìti základní jsou energeticky závislé,
tzn. informace v nich zapsané se po vypnutí napájení ztrácejí. Naopak vnìjí velkokapacitní pamìti (a èást pamìti základní se základním programovým vybavením zabezpeèujícím ivotaschopnost poèítaèe) energeticky závislé nejsou. Informace v nich uloené
se tedy neztrácejí ani po odpojení napájecího napìtí.
V tomto odstavci se budeme podrobnì vìnovat pamìti cache a základní pamìti
(èasto se pouívá oznaèení operaèní pamì). Zápisníkovou pamìtí se zabýval ji odstavec
vìnovaný mikroprocesoru, vnìjí pamìtí se budeme zabývat v samostatném odstavci 1.2.
Ve spojení s operaèní pamìtí se èasto setkáváme s pojmy RAM, RWM, DRAM, FP
RAM, EDO RAM, SDRAM, DDRAM, SRAM, CMOS, ROM, PROM, EPROM a EEPROM,
popø. s pojmy podobnými. Vysvìtleme si jetì, co tyto pojmy znamenají. Jde o druhy
pamìových obvodù. V zásadì existují dva základní druhy pamìtí, a to pamìti RWM
(RAM) a ROM.
Pamìti RWM (Read Write Memory  pamì pro ètení a zápis) èasto ne zcela pøesnì
oznaèované jako RAM (Random Access Memory  pamì s náhodným pøístupem)
jsou obvody, u nich je mono provádìt jak ètení, tak i zápis informací. Jejich nevýhodou
je závislost na napájecím napìtí, neboli zapsané informace se pøi odpojení napájecího
napìtí ztrácejí.
Technologicky se pamìti RWM vyrábìjí ve dvou provedeních. Jako statické
(SRAM  Static RAM) a dynamické (DRAM  Dynamic RAM). Informace, která je do SRAM
jednou zapsána, zùstává zachována do té doby, ne odpojíme napájecí napìtí, nebo
ne do stejné buòky pamìti zapíeme informaci jinou. Informace zapsaná do DRAM
zùstává uchována jen po urèitou dobu (øádovì milisekund). Pokud nemá dojít po této
dobì ke ztrátì zapsané informace, musí se provést její tzv. obnovování (nebo té
obèerstvování  Refresh). Pamìti SRAM mají navíc výraznì kratí dobu pøístupu
ne pamìti DRAM, proto by se tedy na první pohled mohlo zdát, e pouití pamìtí SRAM
je výhodnìjí. Pøesto jsou obvykle na místì základní pamìti obvody DRAM a pamì
SRAM se pouívá zpravidla pouze pro pamì cache. Pamì DRAM má toti nìkteré
velice podstatné výhody. Jimi jsou pøedevím nií energetická spotøeba, vìtí kapacita
pamìti a nií cena.
Zvlátním druhem pamìtí SRAM jsou pamìti oznaèované jako CMOS. Jde o pamìti SRAM,
které mají v klidu (ve chvílích, kdy neprobíhá ani ètení ani zápis informací) velice malou
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energetickou spotøebu, a proto je mono po pomìrnì dlouhou dobu zabezpeèit uchování
informace pøi napájení malým akumulátorem. Pamìti CMOS SRAM se obvykle v osobních
poèítaèích tøídy PC pouívají pro uchování konfigurace systému a pro hodiny reálného èasu.
V poslední dobì jsou nejrozíøenìjí pamìti oznaèované jako SDRAM. Tyto pamìti
nejsou ádnou kombinací statických a dynamických pamìtí RAM, ale jde o synchronní
dynamické pamìti, neboli pamìti, jejich èinnost je synchronizována hodinovým signálem.
Díky tomu mohou pamìti SDRAM dosáhnout kratí doby pøístupu ne bìné pamìti
DRAM a EDO RAM
Druhým základním druhem pamìtí jsou pamìti ROM (Read Only Memory  pamì
pouze pro ètení). Jak napovídá ji název, informace jsou do tìchto pamìtí uloeny
pouze jedenkrát a lze je z pamìti pouze èíst. Ovem informace v pamìtích ROM jsou
nezávislé na napájecím napìtí, a proto jsou tyto pamìti vhodné pro uloení základního
programového vybavení osobních poèítaèù. Informace je do pamìtí ukládána ji pøi výrobì.
Pøíprava výrobních podkladù je vak pomìrnì drahá a výraznì zvyuje cenu pamìtí
pøi malých výrobních sériích.
Proto jsou èastìjí pamìti typu PROM (Programmable ROM  programovatelné ROM),
kde naprogramování informací není provádìno pøi výrobì, ale provádí se u ji hotových
obvodù pomocí tzv. programátoru PROM. Zdokonalením pamìtí PROM jsou pamìti EPROM
(Erasable PROM  vymazatelné PROM). Pamìti EPROM se programují podobnì,
informace v nich uloené je vak mono vymazat pùsobením ultrafialových paprskù.
Proto jsou tyto pamìti vybaveny prùhledným okénkem, které by vak z dùvodu ochrany
naprogramovaných informací mìlo být pøekryto neprùhledným krytem (obvykle samolepkou). Dalím zdokonalením pamìtí EPROM jsou pamìti oznaèované jako EEPROM
(Electrically EPROM  elektricky mazatelné PROM), které jsou sice technologicky
ponìkud odliné, avak pracují na stejném principu. Zmìnu jejich obsahu lze provádìt
sice komplikovanìji ne u pamìtí RWM, ale bez vyjmutí obvodu ze zaøízení pùsobením
elektrických signálù.
Variantou pamìtí EEPROM jsou pamìti Flash, které se také maou elektricky, ale
jejich programování je mnohem rychlejí. Nevýhodou je naopak nutnost mazání celého
obsahu pamìti flash najednou (u pamìtí vyí kapacity urèitého bloku pamìti).
Po obecném úvodu se zamìøme na realizaci pamìového subsystému na základní
desce osobního poèítaèe tøídy PC. Tento subsystém se skládá ze dvou nebo tøí èástí.
Jde o subsystém pamìti ROM (EPROM, resp. v poslední dobì èastìji flash) a subsystém
pamìti RWM (RAM). Nìkdy bývá pamìový subsystém doplnìn jetì o pamì cache.
Nejprve se vak seznámíme s nìkolika pojmy, které se ve spojitosti s pamìovým
subsystémem PC velice èasto pouívají a které souvisí se zpùsobem organizace pamìti
v PC. Pomocníkem nám pøitom bude tabulka 1.3, která zachycuje typický zpùsob organizace
pamìového subsystému v PC.
Jak je z této tabulky patrné, pokud je osobní poèítaè tøídy PC osazen pamìtí RWM
o vìtí kapacitì ne 640 kB, je èást této pamìti mapované do adresového prostoru
A0000H a FFFFFH (640 kB a 1 MB) nevyuita. Proto je obvykle mono první megabyte
pamìti RWM rozdìlit na dvì èásti. První èást o délce 640 kB je adresována pøímo, tedy
je umístìna na adresách 0 a 640 kB. Druhou èást o kapacitì 384 kB je mono vyuít
nìkolikerým zpùsobem, jednotlivé zpùsoby lze pøitom i kombinovat.
První moností vyuití tìchto 384 kB (nebo jejich èásti) je tzv. relokace, kdy je pamì
pøemapována na jiné adresy, obvykle na úplný konec skuteènì vyuitého adresového
prostoru. Relokace mìla význam pøedevím v dobách, kdy byly poèítaèe vybaveny
jedním nebo nìkolika megabyte pamìti a dnes se prakticky ji nepouívá.
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