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APLIKÁCIE MIKROPROCESOROV
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CHARAKTERISTIKA

• Procesor predstavuje základný stavebný prvok súčastných elektronicky riadených zariadení.

• Mikroprocesor je druh procesora, ktorý je ako celok integrovaný do jediného integrovaného obvodu..

• Je to digitálny integrovaný obvod s extra vysokou hustotou integrácie , ktorý riadi celé elektronické zariadenia.

• Základným stavebným prvkom procesora je tranzistor vyrábaný unipolárnou FinFET technológiou s 3D
tranzistormi.

• Tieto tranzistory vytvárajú jednotky(1) a nuly(0).Otvorený tranzistor predstavuje logickú jednotku a zatvorený
logickú nulu.

• Procesor ich obsahuje v sebe milióna až miliardy . Výkon sa udáva v MIPS alebo FLOPS

• Procesor sa umiestňuje do slotu na základnej doske.

• Procesor musí byť podporovaný čipsetom na základnej doske.

• Procesor číta inštrukciu z pamäte . Riadiaca jednotka potom dekóduje inštrukciu a určí, aké kroky by mali byť
vykonané.

• Prevádzkový kód sa dekóduje podľa sady inštrukcií zabudovanej do ROM počítača.

• Matematické operácie(+,-,*,/) a logické operácie(AND,OR,NOT.ROT) vyplývajúce z inštrukcie vykoná ALU.

• Výsledky tejto akcie sa potom uložia do pamäte.Tu dochádza ku komunikácií procesora a pamäte.

VIDEO AKO SA VYRÁBA CHIP MIKROPROCESORA SK VIDEO AKO SA ZAPUZDROVÁVA MIKROPROCESOR CZ
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https://www.youtube.com/watch?v=A0X9lkKBkTM
https://www.youtube.com/watch?v=ZXCBjtXSCl4


OBVODY KOMUNIKUJÚCE S PROCESOROM
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PREHĽAD VÝVOJA NANOTECHNOLÓGIÍ PROCESOROV
MIKRO/NANO TECHNOLÓGIA ROK

10 μm 1971

6 μm 1974

3 μm 1977

1.5 μm 1982

800 nm
600 nm

1989
1994

350 nm 1995

250 nm 1997

180 nm 1999

130 nm 2001

90 nm 2004

65 nm 2006

45 nm 2008

32 nm 2010

22 nm 2012

14 nm 2014

10 nm 2017

7 nm 2019

5 nm 2021
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HISTÓRIA PROCESOROV
• 1971 - Intel 4004 - prvý mikroprocesor - 4bitový

• 1972 - Intel 8008 - 8bitový mikroprocesor

• 1974 - Intel 8080 - 8bitový mikroprocesor, ktorý sa stal základom prvých 8bitových osobných počítačov

• 1975 - MOS Technology 6502 - 8bitový mikroprocesor, montovaný do Apple II

• 1975 - Motorola 6800 - prvý procesor firmy Motorola

• 1975 - AMD nastupuje na trh s radou Am2900

• 1978 - Intel 8086 - 16bitový mikroprocesor, prvý z architektury x86

• 1978 - Intel 8088 - 16bitový mikroprocesor s 8bitovou zbernicou, ktorý bol použitý v prvom IBM PC v roku 1981

• 1985 - Intel 80386 - 32bitový mikroprocesor

• 2001 - Intel Itanium - 64bitový mikroprocesor nové generacie pre servery

• 2001 - AMD Opteron - 64bitový mikroprocesor novej generacie pre servery od AMD. Jedná se o historicky nejkvalitnější procesor, jaký
kdy AMD vyrobilo.

• 2006 - Intel Core - 64bitová architektura, na které jsou postaveny procesory Core Duo, Core 2 Duo, Core Solo, Core 2 Quad

• 2007 - Společnost AMD uvádí novou řadu procesorů Phenom

• 2008 - Intel Core i7 - nová řada CPU od Intelu pod názvem Nehalem a AMD Phenom II, který staví na 45 nm výrobě

• 2011 - Intel vydává novou architekturu Sandy Bridge a AMD vydává první procesory s integrovanou grafikou

• 2015-Intel SKXLAKE

• 2016 Intel procesor Kaby Lake

• 2017 Procesor Intel Cannonlake

• 2018 Procesor Intel ICE LAKE

• 2019 Procesoe Intel TIGER LAKE
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VÝVOJ MIKROPROCESOROV INTEL
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ZÁKLADNÉ FUNKČNÉ ČASTI MIKROPROCESORA

OBRÁZOK Č.1 8
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POPIS FUNKČNÝCH ČASTI MIKROPROCESORA

REGISTRE

• Register je dočasné miesto uloženia, ktoré je schopné uchovávať jednu inštrukciu.
• Register sa skladá zo skupiny pamäťových digitálnych obvodov.
• Všetko, čo ide do alebo z pamäťovej jednotky, prechádza cez vyrovnávací register.
• Akumulátor je jedným z registrov v procesore. Ukladá údaje, ktoré sa majú použiť na výpočet, alebo  

výsledky výpočtu
• Programový čítač je register ,ktorý obsahuje adresu pamäťového miesta z ktorého sa má načítať  

inštrukcia
• Register inštrukcií obsahuje kód inštrukcie ,ktorý sa presunul z pamäte do procesora a treba ho  

spracovať(dekódovať+vykonať v ALU)
• Procesor číta inštrukciu z pamäte (načítanie).
• Riadiaca jednotka potom dekóduje inštrukciu a určí, aké kroky by mali byť vykonané.
• Prevádzkový kód sa dekóduje podľa sady inštrukcií zabudovanej do ROM počítača. Táto činnosť potom  

vykoná ALU (execute). Výsledky tejto akcie sa potom uložia do pamäte.



POPIS FUNKČNÝCH ČASTI MIKROPROCESORA

REGISTRE
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POPIS FUNKČNÝCH ČASTI MIKROPROCESORA

REGISTRE
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RAM

PROGRAM

MOV RAX,DATA

PROCESOR

Inštrukčný register

CACHE

PROGRAMOVÝ ČÍTAČ

ALU

ZBERNICA

Pracovné registre

ÚDAJE OVLÁDANIE



POPIS FUNKČNÝCH ČASTI MIKROPROCESORA

ALU

• Celočíselná aritmeticko-logická jednotka
• Vykonáva základné matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie,

delenie)
• Porovnávacie operácie (rovnosť, väčší, menší)
• Logické operácie (and, or not))
• výkonnosť ALU sa vyjadruje počtom vykonaných instrukcí za sekundu-MIPS
• Vykonáva základné logické operácie(NOT,AND,OR,RRL,RRC)
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POPIS FUNKČNÝCH ČASTI MIKROPROCESORA

DEKODER INŠTRUKCIÍ
• Dekópdovacia jednotka konvertuje inštrukcie do základných inštrukcií procesora (mikrooperácií), pre výkonné jednotky

procesora.
• Dekodovanie vyžaduje prístup do pevnej pamäte procesora
• V pevnej pamäti je priradenie medzi inštrukciami inštrukčného súboru procesora a riadiacimi či adresovacími povelmi  

procesora.
• Jednoduché inštrukcie sú dekódované pomocou jednoduchého dekódera
• Viac slabikové inštrukcie sa dekódujú pomocou komplexného dekodera
• Ich rozklad na jednoduché inštrukcie a ich spätné radenie do zásobníka dekódovaných inštrukcií riadi mikroinštrukčný

sequencer
INŠTRUKČNÁ VYROVNÁVACIA PAMÄT PROCESORA

KOMPLEXNÝ
DEKODER

JEDNODUCHÝ
DEKODER

JEDNODUCHÝ
DEKODER

ZÁSOBNÍK DEKODOVANÝCH INŠTRUKCIÍ

MIKROINŠTRUKČNÝ
SEKVENCER
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POPIS FUNKČNÝCH ČASTI MIKROPROCESORA

JEDNOTKA FPU

• Jednotka pre operácie s pohyblivou rádovou čiarkou
• Počíta s reálnymi číslami-majú desatinnú čiarku
• Je rozšírením ALU
• Vykonáva vyššie matematické operácie s vyššou presnosťou ako ALU a rychlejšie
• Jej výkonnosť sa meria v jednotkách MFLOPS (Million Float Point Operations Per Second);
• Bez tejto jednotky by nebolo pracovať s grafikou(počítačové hry )
FPU TVORIA:
• Súbor registrov FP
• Sčítačka v pohyblivej rádovej čiarke
• Násobička  v pohyblivej rádovej čiarke
• Delička
• Pamäť operandov (registre FPU)

DATOVÁ CACHE L1

Sčítačka násobička delička

REGISTRE FPU

ZBERNICA
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POPIS FUNKČNÝCH ČASTI MIKROPROCESORA

VÄZBY FPU NA OBVODY PROCESORA



POPIS FUNKČNÝCH ČASTI MIKROPROCESORA

JEDNOTKA STYKU SO ZBERNICOU

• BIU slúži pre prenos údajov medzi procesorom a okolím

• Vstupujúce informácie posiela do vyrovnávacej pamäte druhej

úrovne L2

• Súčastne posiela programový kód do vyrovnávacej pamäte

prvej úrovne L1- Code Cache

údaje,ktoré budú kódom spracovávané sú presúvané do Data

Cache L1.

• BIU obsahuje obvody, ktoré prispôsobujú rýchlost procesora

pomalšej hlavnej pamäti

• BIU taktuje prídavné obvody procesora frekvenciou FSB

• Jednotkou styku so zbernicou BU obsahujúcu inštrukčnú

cacheˇvyrovnávaciu pamäť). 16



POPIS FUNKČNÝCH ČASTI MIKROPROCESORA

JEDNOTKA PREDVÍDANIA SKOKOV

• Predpovedanie skokov ( branch prediction ) je technika
mikroarchitektúry, ktorá sa snaží predpovedať skoky v programe
(binárnom kóde), ktorý má byť vykonaný.

• Vykonáva sa v procesoroch s pipelining (prúdovým spracovaním
inštrukcií) po fáze načítania a dekódovanie inštrukcií, ktoré zatiaľ čakajú v
rade na vykonanie.

• Pri procesoroch s branch prediction je implementovaná logika, ktorá sa u  
načítaných inštrukcií (podmienených) skokov pokúša predpovedať, či  
nastanú alebo nie, a na základe toho začne špekulatívne načítavať kód za  
cieľovou adresou tohto skoku.

• Ak je podmienka pre skok do inej časti pamäte splnená, začiatok kódu na  
cieľovej adrese je už k dispozícii a je načítaný do pamäte priamo v čipe.

• Ušetrí sa tak niekoľko drahocenných okamihov, ktoré by inak boli  
spotrebované na zahodenie doterajšieho kódu, presunutie  
programového čítača na cieľovú adresu skoku a začiatok načítanie do  
pipelining odtiaľ.

• skoky predstavujú 15 až 25 % všetkých vykonávaných inštrukcií.
17
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POPIS FUNKČNÝCH ČASTI MIKROPROCESORA

VYROVNÁVACIE PAMÄTE (CACHE)

• Moderné procesory používané v počítačoch, alebo iných zariadeniach, ktoré
vyžadujú rýchle spracovanie dát, sú vybavené tzv cache.

• Cache je vyrovnávacia pamäť obsahujúca posledné spracované dáta a príkazy, a
tak umožní rýchle opätovné použitie.

Procesor má až tri rôzne cache:
• Level 1 cache (L1 cache): Táto cache beží na frekvencii procesora. Je veľmi malá (asi

4 až 256 KB), ale vzhľadom k jeho polohe v samotnom jadre procesora veľmi rýchlo
prístupná.

• Level 2 cache (L2 cache): L2 cache je obvykle umiestnená v procesore, ale nie v
jadre samotnom a jej veľkosť je medzi 64 KB a 12 MB.

• Level 3 cache (L3 cache): Je najpomalšia z troch vyrovnávacích pamätí, ale aj
najväčšia (až 256 MB).

• Level4 –pamäť u nových procesoroch core 7. generácie a 8.generácie



POPIS FUNKČNÝCH ČASTI MIKROPROCESORA

UMIESTNENIE PRIMÁRNYCH A SEKUNDÁRNYCH PAMÄTÍ PROCESORA
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POPIS FUNKČNÝCH ČASTI MIKROPROCESORA

KOMUNIKÁCIA MEDZI PROCESOROM A PAMÄŤOV
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POPIS FUNKČNÝCH ČASTI MIKROPROCESORA

UMIESTNENIE A KAPACITY VYROVNÁVACÍCH PAMÄTÍ
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ZÁKLADNÉ FUNKČNÉ ČASTI MIKROPROCESORA

REGISTRE

RIADIACA JEDNOTKA

ALU FPU

VÝKONOVÁ JEDNOTKA

VYROVNÁVACIA PAMÄŤ L2

VYROVNÁVACIA PAMÄŤ L1

OBRÁZOK Č.2
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FUNKČNÉ OBVODY PROCESORA



TAKTOVACIA FREKVENCIA PROCESORA

• Činnosť procesora je riadená určitým taktovacím systémom.

• Základ toho systému tvoria napäťové impulzy tvorené oscilátorom

• Interval medzi dvoma impulzmi z oscilátora sa nazýva frekvenčný cyklus.

• V takomto čase je procesor schopný svoje tranzistory prepnúť do
jednotky a potom späť do nuly.

• O zmene stavu z nuly do jednotky referujú ako o nábežnej hrane a o
zmene jednotky na nulu ako o hrane zostupnej.

• Množstvo týchto cyklov za jednu sekundu sa nazýva frekvencia
procesora.

• Jednotkou je Hertz(Hz), a keďže dnešné procesory vykazujú frekvencie v
rádoch miliárd Hertzov,

• používame v tomto spojení často predponu giga (GHz), prípadne mega
(MHz, milión Hertzov).

• Frekvencia sa tiež často označuje ako kmitočet či takt procesora.
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TAKTOVACIA FREKVENCIA PROCESORA

• Frekvencia je jedným z hlavných faktorov, ktoré ovplyvňujú výkon procesora.

• Celkový výkon procesora však ovplyvňujú aj iné faktory, ako napríklad jeho architektúra, počet jadier.

• Taktovania procesora je proces zvyšovania, ale aj znižovania jeho výslednej frekvencie.

• Tá sa rovná súčinu základného taktu (BCLK) a hodnoty frekvenčného násobiča procesora.

• BCLK (skratka anglického výrazu Base Clock) je frekvencia generovaná oscilátorom na základnej doske,

• Frekvenciu procesora je vo väčšine prípadov možné ovplyvniť.

• Buď zmenou práve BCLK, čo sa však z dôvodu zníženej stability často neodporúča a mnoho základných
dosiek touto možnosťou ani nedisponuje, alebo úpravou hodnoty násobiča.

• PRI desktopových procesoroch od výrobcov Intel a AMD je možnosť procesora s odomknutým
násobičom a zamknutým.

• Zamknutý násobič znamená, že výrobca neumožňuje akúkoľvek modifikáciu jeho hodnôt a vzhľadom na
povahu takýchto technológií ho nie je možné dodatočne odomknúť.

• Ak však zakúpite procesor s odomknutým násobičom, bude vám pri kombinácii so správnou základnou
doskou, respektíve chipsetom, umožnená zmena jeho hodnoty a teda aj frekvencie.

https://www.alza.sk/procesory-k-pretaktovania/18860186.htm


ZÁKLADNÉ FUNKČNÉ ČASTI MIKROPROCESORA

OBRÁZOK Č.3 25



DELENIE PROCESOROV

1. mobilné (ARM)- využívajú sa v notebookoch,tabletoch,smartfonoch, majú nízku spotrebu a nižší výkon
ako desktopové náprotivky.

Intel - Pentium M (jadro Dothan - 2MB L2 cache), Celeron M (lacnejší variant Pentia M), Pentium 4

AMD - Ahlon XP mobile, AMD 64, Turion.

Nvidia -Kal El, Qualcomm- dvojjadrový čip MSM8960 a štvorjadrový APQ8064,.

2. desktopové - majú vysoký výkon na multimediálne aplikácie a hry. Majú vyššiu spotrebu.

Intel - Pentium 5x,6xx, Pentium D8xx (dvojjadrové), Celeron D 3xx (low-cost procesor), extreme
edition 840 (high-end procesor, jeden z najvýkonnejšich desktopových na svete, 3,2 GHz, 2 MB  
L2 cache)

AMD - AMD 64, AMD 64 X2 (2-jadrové), Sempron (low-cost procesor), Athlon FX-57 (momentálne 
najvýkonnejší desktopový proceror na svete, 2,8 GHz, 1MB L2 cache).

3. serverové - spravidla viacjadrové, využívajú sa pri profesionálnych aplikáciách.

Intel - Titanium, Xeon
AMD - Opteron
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https://techbox.dennikn.sk/mobily/c1559/qualcomm-msm8960-na-smartfonoch-grafika-ako-na-ps3.html


DELENIE PROCESOROV PODĽA VÝROBCOV

▪ Intel

▪ AMD

▪ VIA

▪ IBM

▪ Motorola
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DELENIE PROCESOROV PODĽA OBLASTI APLIKÁCIE

▪ CPU –centrálna procesorová jednotka

▪ FPU- matematický procesor

▪ GPU-grafický procesor

▪ DSP-digitálny signálny procesor

▪ IOP-Vstupno výstupný procesor

▪ SP- Zvukový procesor

▪ Špeciálne procesory

▪ Procesorové rezy
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DELENIE PROCESOROV PODĽA ŠÍRKY OPERANDOV

 4bitové alebo 8bitové procesory
❑ Mikrovlnné rúry, kalkulačky, počítačové klávesnice

a infračervené dialkové ovladače

 8bitové alebo 16bitové procesory
❑ Jednoduché mobilné telefóny, PDA alebo prenosné

videohry

 32bitové procesory
❑ Staršie osobné počítače, laserové tlačiarne, mobilné

telefóny strednej a vyššiej triedy

 64bitové procesory = súčastné PC
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DELENIE PROCESOROV PODĽA INŠTRUKČNEJ SADY

 RISC
❑ CPU s redukovanou instrukčnou

sadou
❑ potrebujú viac času pre

zpracovanie strojovéj instrukcie
❑ PowerPC

 CISC
❑ CPU s plnou instrukčnou sadou
❑ Väčšia spotreba pamäte pre

program
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SPÔSOBY ZVYŠOVANIA VÝKONU PROCESORA

▪ rozmiestniť stále viac tranzistorov na ploche čipu,

▪ zvyšovať výkon na základe zvyšovania pracovnej frekvencie jadra resp. systémovej zbernice .

▪ zvyšovať výkon na základe zvyšovania počtu "fáz" (stupňov pipeline), v ktorých prebieha spracovanie
zreťazených inštrukcii.

▪ zvyšovať výkon na základe súbežného spracovávania kódu (multithreading) a súbežného spracovávania
viacerých úloh (multitasking);

▪ prispením superskalárnej architektúry na základe zdvojenia výkonných jednotiek (napr. 2*ALU, 2*AGP )

▪ zrýchlením komunikácie medzi procesorom, hlavnou pamäťou a grafickým systémom :

▪ Použitím špecialneho grafického procesora GPU na odbremenie CPU



CESTY ZVYŠOVANIA RÝCHLOSTI PROCESOROV

• Skalárny procesor

• Pipeling - zreťazenie inštrukcií

• Superskalárny procesor

• Multiprocessing – viacprocesorový  

systém

• HyperThreading – systém vlákien



SPRACOVANIE INŠTRUKCIÍ SKALÁRNYM PROCESOROM

Načítanie  

inštrukcie

Dekódova 

nie

Inštrukcie

Načítanie  

operandov

Vykonanie 

inštrukcie

Uloženie  

výsledku

Strojový cyklus – Machine cycle

Inštrukčný cyklus – Instruction cycle

Inštrukcia je rozdelená na určitý počet nadväzujúcich podúloh, tzv. fáz (F,D,O,E,S)

Každá fáza sa vykoná v rámci strojového cyklu,Inštrukčný cyklus je čas na spracovanie  

inštrukcie .Jeho čas je odvodný od taktovacej frekvencie procesora(zbernice)

Fetch Decode Operand Execute Store

Uloženie

výsledku

Načítanie

inštrukcie

Dekódova

nie

Inštrukcie

Načítanie

operandov

Vykonanie

inštrukcie

Uloženie

výsledku

Načítanie

inštrukcie

F D O E S



Sekvenčné T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

Načítanie inštrukcie F I1 I2

Dekódovanie inštrukcie D I1 I2

Načítanie operandov O I1 I2

Vykonanie inštrukcie E I1 I2

Uloženie výsledkov S I1 I2

• Klasický procesor so spracovaním jedného prúdu inštrukcií
postupným vykonávaním za sebou idúcich inštrukcií

• predstaviteľ SISD architektúry

• Patrí sem aj architektúra von Neuman, Harvardská

SKALÁRNY PROCESOR



SKALÁRNE ZREŤAZENIE PROCESOV

• Každá podúloha inštrukčného cyklu je vykonávaná špecializovaným

funkčným blokom procesora, ktorý je vyťažený len v príslušnej fáze, ináč je

nečinný

• Využitie nečinných blokov procesora na uskutočnenie podúloh ďalších

inštrukcií zvyšuje efektivitu práce procesora

Typ strojového cyklu T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

Načítanie inštrukcie F I1 I2 I3 I4 I5 I6

Dekódovanie inštrukcie D I1 I2 I3 I4 I5 I6

Načítanie operandov O I1 I2 I3 I4 I5 I6

Vykonanie inštrukcie E I1 I2 I3 I4 I5 I6

Uloženie výsledkov S I1 I2 I3 I4 I5 I6



RIEŠENIE SPRACOVANIA VIACERÝCH ÚLOH

36

Multiprocesing - je použitie dvoch alebo viacerých procesorov v rámci jedného  
počítačového systému.

▪ Tento výraz tiež odkazuje na schopnosť systému podporovať viac procesorov a /  
alebo schopnosť rozdeliť úlohy medzi nimi.

Multitasking -je súbežné spracovanie viacerých úloh jedným počítačom (aspoň zdanlivé) .
• Väčšina dnešných operačných systémov je viacúlohová – patrí sem napr.Windows či Linux.
• Naopak MS DOS je príkladom jednoúlohového systému, na ktorom vždy beží len jeden program.
• Skutočný multitasking sa v praxi príliš neobjavuje.
• Operačné systémy PC podporujú zdanlivý multitasking, ale ak je počítač vybavený

viacerými procesormi, sú úlohy medzi týmito procesormi rozdelené tak, aby aspoň niektoré úlohy  
mohli bežať súčasne.

https://sk.wikipedia.org/wiki/CPU


DVOJKANÁLOVÝ SUPERSKALÁRNY PROCESOR

• Superskalárny procesor – procesor so spracovaním

viacerých prúdov inštrukcií

• Superskalárne zreťazenie procesov

Pipeling T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

Načítanie F  

inštrukcie

I1 I3 I5 I7 I9 I11

I2 I4 I6 I8 I10 I12

Dekódovanie D  

inštrukcie

I1 I3 I5 I7 I9 I11

I2 I4 I6 I8 I10 I12

Načítanie O 

operandov

I1 I3 I5 I7 I9 I11

I2 I4 I6 I8 I10 I12

Vykonanie E  

inštrukcie

I1 I3 I5 I7 I9 I11

I2 I4 I6 I8 I10 I12

Uloženie S  

výsledkov

I1 I3 I5 I7 I9 I11

I2 I4 I6 I8 I10 I12



MULTIPROPCESOROVÉ POČÍTAČE

▪ Je to počítač s viacerými procesormi

▪ každý procesor má vlastnú alebo zdieľanú pamäť

▪ pre komunikáciu s okolím používajú spoločné vstupné a  
výstupné zariadenia

Podľa druhu pamäte ich delíme na :

- voľne viazané ( procesor má vlastnú pamäť )

- tesne viazané ( zdieľaná spoločná pamäť )

- hybridné ( vlastné pamäte, aj zdieľaná pamäť )
3
8



MULTIPROCESOROVÝ SYSTÉM –VOLNE VIAZANÝ

• Každý procesor má vlastnú pamäť, do ktorej má iba on

prístup

• Pre vzájomnú komunikáciu procesory používajú systém

posielania správ (Message Passing) prostredníctvom

prepojovacieho podsystému

• Prepojovací podsystém obsahuje spojené komunikačné

kanály jednotlivých procesorov



• Každý procesor má vlastnú pamäť

• Existencia aj zdieľanej pamäte alebo do pamäte  

každého procesora môžu mať prístup aj iné procesory

Multiprocesorový systém - hybridný



JADRÁ PROCESOROV
• Sú to samostatné výpočtové jednotky

• Viacjadrový procesor možno považovať za vysoko integrované zapojenie viac jednojadrových procesorov.

• Jadrá sú na sebe výpočtovo nezávislé, vďaka čomu je procesor schopný v jednej chvíli spracovávať

niekoľko rôznych inštrukcií a obsluhovať tak niekoľko programov naraz.

• Táto schopnosť je kľúčová v otázke účinného multitaskingu.

• V dnešnej dobe dokáže viac jadier využiť čím ďalej väčšie množstvo aplikácií, vrátane hier.

• Z pohľadu operačného systému sa inštrukcie delia na vlákna,ktoré sú voči sebe spracovávané paralelne,

• Pôvodne bolo štandardom, že jedno procesorové jadro mohlo spracovávať iba jedno softvérové vlákno.

• Firma Intel prišla s technológiou Hyper-Threading,

• Tá umožňuje aby jedno fyzické jadro spracovávalo vlákna dve.

• Z toho dôvodu sa o týchto procesorových vláknach hovorí aj ako o virtuálnych alebo logických jadrách.

• Procesorové vlákna výkonnostne nezastupujú plnohodnotné fyzické jadrá, pretože s nimi zdieľa

hardvérové prostriedky, čím je ich výkon obmedzený.

• Hoci sa takáto technológia považuje za efektívnu, nemôžeme tvrdiť, že dvojjadrový procesor so štyrmi

vláknami môže byť rovný plnohodnotnému štvorjadrovému procesoru.

https://www.alza.sk/slovnik/hyperthreading-art12727.htm


DVOJJADROVÝ PROCESOR BEZ HT
VLÁKNO 1 VLÁKNO 2



DVOJJADROVÝ PROCESOR S HT



MULTITASKING PRI JEDNOJADROVOM PROCESORE

ČAS procesora ---------------->

browser browser

excel

Paint
Mediaplayer

Čomu sa venuje procesor

44



MULTITASKING PRI DVOJJADROVOM PROCESORE
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TECHNOLÓGIA HYPER –THREADING(HT)

▪ je to technológia používaná u procesorov Intel

▪ Umožňuje zjednodušené zabezpečenie viacvláknového  

paralelného spracovania strojových inštrukcií .

▪ technológia vytvára z jedného fyzického procesora dva virtuálne procesory tým, že sú v ňom  
aktivované dve riadiacej jednotky.

▪ voči softveru systém vystupuje namiesto jedného fyzického ako dva (logické) procesory.

▪ technológia Hyper-Threading je účinným spôsobom, ako zvyšovať výkon procesorov bez nárastu  
počtu tranzistorov, zväčšenie cache či zvyšovanie spotreby energie.

▪ Aplikáciou tejto technológie dôjde iba k 5% zväčšenie plochy čipu, zatiaľ čo výkon sa zdvihne až o 20-
30%



HyperThreading – technológia SMT ( Simultaneous Multi Threading )

• Jeden fyzický procesor pozostáva z niekoľkých

logických procesorov, ktoré spracovávajú úlohu

ako viacprocesorový systém

• Musí byť podporovaný matičnou doskou,BIOS-

om a operač.systémom

• Aplikácia musí byť špeciálne napísaná pre túto

technológiu

• Programový kód vnútri jedného fyzického

procesora sa delí na jednotlivé vlákna ( thready )

• Vlákna zdieľajú spoločnú výkonnú jednotku a

pamäť cache



AKO PRACUJE HYPER THREADING

48



TECHNOLÓGIA HYPER –THREADING(HT)

Pri procesore podporujúcom HT je možné naraz riadiť 2 ulohy(2 vlákna)
49



ROZDIEL MEDZI DVOJJADROVÝM PROCESOROM A PROCESOROM VYUŽÍVAJÚCIM HT

50
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TURBO-BOOST

▪ Turbo Boost je funkcia, ktorá umožňuje zvýšenie násobiča (a spolu s tým aj frekvenciu) procesora v
prípade, že ho zaťažujú aplikácie neoptimalizované pre viacjadrové procesory a časť procesora nie je
vyťažená.

▪ V takom prípade procesor automaticky zvýši násobič u jedného alebo viacerých jadier tak, aby
neprekročil stanovené limity maximálnej spotreby, čím môže dôjsť k významnému navýšeniu výkonu.

▪ Dostupnosť funkcie závisí od nasledovných kritérií:
 Druh pracovného vyťaženia
 Počet aktívnych jadier
 Odhadovaná spotreba prúdu
 Odhadovaná spotreba energie
 teplota procesora
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TURBO-BOOST

▪ Veľká časť procesorov Intel aj AMD dokáže svoju frekvenciu prispôsobovať automaticky.

▪ Zaisťuje to technológia Turbo Boost(Intel) a Turbo Core (AMD), pričom obe majú obdobný efekt.

▪ Keď je procesor intenzívne vyťažovaný, zvýši dočasne frekvenciu až po hraničný "boost" limit,

čím si zabezpečí dostatok výkonu.

▪ Ak takýto výkon nie je potrebný, frekvencia zostane nižšia, a vo výsledku sa ušetrí energia.

▪ AMD do svojich procesorov odlíšených X na konci modelového čísla implementovalo novú technológiu Extended Frequency
Range, skrátene XFR, ktorá by mala pri výraznej teplotnej rezerve CPU automaticky pretaktovať ešte nad úroveň boost limitu.

▪ Modely s touto technológiou sú určené výhradne pre užívateľov s výkonnejším chladením, než aké je zvyčajne súčasťou balenia
procesorov, preto k nim AMD ani žiadne chladiča nedodáva,

▪ rovnako ako to nerobí Intel pri modeloch s otvoreným násobičom.

▪ V tejto chvíli je dobré spomenúť, že všetky procesory AMD Ryzen majú otvorený násobič.

https://www.alza.sk/article/2604.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/AMD_Turbo_Core
https://www.alza.sk/chlazeni/na-procesory/18842846.htm


TURBO-BOOST
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VIRTUALIZAČNÁ TECHNOLÓGIA VT-x a AMD-V

▪ umožňuje v rámci jediného počítača vytvárať viacero virtuálnych strojov, ktoré  
pracujú zdanlivo nezávisle na sebe.

▪ Technológia má veľký význam z pohľadu možnosti prevádzkovania viacerých aplikácií
na jednom procesore

▪ Procesor pri využití VT-x a AMD-V pracuje pomalšie

▪ Použitie programu VirtualBox na inštalovanie viacerých OS na jednom počítači

▪ Je to plne funkčná simulácia hardwaru pre bezproblémový chod hosťovaného  
operačného systému.



POROVNANIE ARCHITEKTÚR

KLASICKÁ ARCHITEKTÚRA VIRTUALIZAČNÁ ARCHITEKTÚRA
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VÝVOJ NANOTECHNOLÓGIÍ PROCESOROV INTEL
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PRÍKLAD ZNAČENIA PROCESOROV

57

Brand -Na prvom mieste je značka procesorov „Intel Core“
Brand Modifier-Typ procesora
Gen Indicator-Generácia procesora
SKU Numeric Digits-celosvetovo ako objednávacie číslo určitých výrobkov a slúži
na ich odlišovanie.
Product Line Suffix- Produktová značka

U-určené do notebookov
K-odomknutý procesor
X-edicia extremy výkon
S- je optimalizovaný pre veľký výkon



PRÍKLAD ZNAČENIA PROCESOROV INTEL
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PRÍKLAD ARCHITEKTÚRY PROCESORA INTEL
• IMC -Integrovaný pamäťový radič

• DMI-Direct Media Interface-Zabezpečuje prepojenie  

procesora s Chipset

• PCI Express-Radič PCIe zbernice

• ISP (Image Signal Processor)

• eDRAM-externá cache L4

• Display-súčasť GPU(Graphics),riadi spotrebu GPU

• System Agent,je vlastne náhrada Severného mostíka

• Ring Bus predstavuje spoločnú sbernicu pre každé z

jadier, L3 Cache(LLC), grafické jadro a System Agent

• Core-jadro procesora

• GT grafický procesor

• embedded external displays- vložené externé displeje59



PRÍKLAD ZNAČENIA PROCESORA AMD
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NAJPODSTATNEJŠIE PARAMETRE PROCESORA

1. Socket – socket, čiže pätica, je hardvérový konektor procesora, do ktorého sa usadzuje samotný čip. Procesor  
a základná doska musia mať socket označený rovnako, je to prvý krok k funkčnej zostave.

2. Počet jadier – každé z jadier zastupuje prakticky samostatnú výpočtovú jednotku. Čím viac má procesor  
jadier, tým viac operácií dokáže spracovávať naraz, čiže paralelne. Vyšší počet jadier je lepší, rovnakú  
pozornosť si však zaslúžia aj ďalšie parametre.

3. Frekvencia – frekvencia je reálny parameter definujúci základnú rýchlosť procesora, pokiaľ nie je ovplyvnený  
vonkajším zásahom. Hlavnou jednotkou je Hertz a v kontexte procesorov používame jednotky gigahertzov,
čiže miliardy Hertzov.

4. Max. frekvencia – maximálna frekvencia je hodnota, ktorú dokáže procesor dosiahnuť po automatickom  
pretaktovaní.

5. Automatické pretaktovanie – vďaka tejto technológii dokážu procesory zvýšiť frekvenciu v záťaži až na
výrobcom dané maximum. Spoločnosť Intel túto technológiu nazýva Turbo Boost, AMD potom Turbo Core.
Nie všetky procesory ňou však disponujú.
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NAJPODSTATNEJŠIE PARAMETRE PROCESORA

6) Socket – socket, čiže pätica, je hardvérový konektor procesora, do ktorého sa usadzuje samotný čip. Procesor  
a základná doska musia mať socket označený rovnako, je to prvý krok k funkčnej zostave.

7) Integrované GPU – integrované GPU znamená, že základný grafický čip je integrovaný do puzdra procesora.  
To má jednu veľkú výhodu – na bežnú kancelársku prácu nemusíte kupovať dedikovanú grafickú kartu,  
zároveň však nemôžete očakávať vysoký výkon v náročných grafických aplikáciách.

8) HyperThreading – HyperThreading je technológia spoločnosti Intel, vďaka ktorej dokáže jedno jadro  
procesora spracovávať dve softvérové operácie naraz. Do istej miery je teda procesor schopný pracovať, ako  
by mal dvojnásobný počet jadier.

9) Multi-Threading – celý názov je simultaneous multithreading (SMT) a ide o AMD procesormi využívané  
ekvivalent technológie HyperThreading.

10) Otvorený násobič – otvorený násobič znamená, že procesor je ľahko pretaktovateľný jednoduchým  
navýšením hodnoty tohto parametra.
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NAJPODSTATNEJŠIE PARAMETRE PROCESORA
11) Socket – socket, čiže pätica, je hardvérový konektor procesora, do ktorého sa usadzuje samotný čip. Procesor a základná  

doska musia mať socket označený rovnako, je to prvý krok k funkčnej zostave.

12) Chladič v balení – k procesoru sa v balení často dodáva aj chladič. Ten označujeme ako „boxovaný“ a hoci je dimenzovaný,  
aby dokázal odviesť produkované teplo, prakticky akýkoľvek chladič tretej strany bude znamenať nižšie teploty a dlhšiu  
životnosť procesora.

13) Virtualizácia – virtualizácia umožňuje na počítači spúšťať virtuálne stroje. Ide o také počítače v počítači, ktoré majú prístup  
k hardvéru bez toho, aby ovplyvňovali hostiteľský operačný systém. Virtualizácia je dnes už takmer samozrejmosťou
pri veľkej väčšine procesorov.

14) TDP – je to skratka Thermal Design Power, ktorou sa označuje množstvo tepla produkované procesorom. Hlavnou  
jednotkou je Watt. TDP priamo nevypovedá o energetickej spotrebe procesora, je jej ale priamo úmerné.

15) L2 cache – cache je vyrovnávacia pamäť procesora. Stojí medzi operačnou pamäťou a výpočtovými jednotkami procesora,  
aby zamedzila znižovaniu rýchlosti procesora rýchlosťou pamäte. Každé jadro má samostatnú L2 cache.

16) L3 cache – L3 cache má procesor len jednu a zdieľajú ju všetky jadrá. Všeobecne platí, že čím väčšia cache, tým lepšie.
Nejde ale o smerodajný parameter, a ak vaše požiadavky týmto smerom dopredu nemieria, nemali by ste mu venovať
prioritnú pozornosť.



OBLASTI POUŽITIA PROCESOROV
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PODROBNEJŠIACHARAKTERISTIKA PROCESOROV INTEL
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PODROBNEJŠIACHARAKTERISTIKA PROCESOROV AMD
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PRÍKLAD NA PARAMETRE(INTEL CORE i9)
PARAMETER ŠPECIFIKÁCIA

Rad procesora Intel Core i9

Socket Intel 2066

Kódový názov procesora Skylake-X

Počet jadier procesora 10

Počet vláken 20

Frekvencie procesora 3,5 GHz

Maximálna frekvencia (Turbo boost) 4.5 GHz

Podporovaný typ pamäte(RAM) DDR4

Maximálny počet kanálov 4

Funkcie Automatické pretaktovanie, Otvorený násobič,  
Virtualizácia, HyperThreading

TDP (koľko tepla musí chladiaci systém odviesť) 165 W

Výrobné technológie 14 nm

L2 cache 10 MB

L3 cache 19,25 MB
CENA:1 052,90 €
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PRÍKLADY NA CENY

OZNAČENIE PROCESORA CENA

INTEL CELERON G 4900 63€

INTEL PENTIUM G 4560 66 €

INTEL CORE I3 8350 K 175 €

INTEL CORE i5 7500 227 €

INTEL CORE i7 8700 400 €

INTEL CORE i9 9900 K 585 €

AMD A6 7400 K 40 €

AMD RYZEN 5 2600 165 €

AMD RYZEN 7 2700 X 312 €
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ŠPECIFIKÁCIA, CENA A POROVNANIE INTEL CORE I5, I7 A I9
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Ďakujem za pozornosť
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