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Procesor (CPU – central procesor unit) 

- Centrum, které zpracovává všechny příkazy 
- Nazýván „srdce počítače“ 
- Umí velice rychle počítat, vykonávat i několik miliard příkazů 

nebo početních úkonů za každou sekundu 
- Tyto příkazy nebo úkony jsou sice velmi jednoduché, ale 

protože jich mikroprocesor zvládne obrovské množství, dokáže i 

složité výpočty provádět velice rychle 
- Některé instrukce zpracovává sám procesor, k provedení 

ostatních instrukcí používá různé komponenty počítače 

(operační paměť, disky, sběrnice, displej, tiskárna atd.) 
- Jeho kvalita podstatně (ale nikoli úplně) ovlivňuje rychlost 

a výkonnost počítače 
- Kvalitu mikroprocesoru určuje především jeho 

architektura (jak jsou navrženy jeho obvody) a 

technologie výroby 
- Procesor se vkládá do socketu na základní desce (pro různé typy 

procesorů se používají různé typy socketů, které mezi sebou musí 

být kompatibilní) 
- Hlavní výrobci - Intel a AMD 

 
Rozdělení a parametry  

 

Počet jader: 

- Vývoj jde směrem k integraci více jader (více procesorů do jediného čipu) 

- Procesory se začínají dělit na jednojádrové a vícejádrové 

- Zvyšování počtu jader je v podstatě vynuceno fyzikálními omezeními (rychlost 

světla a omezení výkonu dané potřebou procesor ochladit) 

- Ukazuje se, že integrací (spojením) většího počtu jednodušších jader je možno 

dosáhnout při stejné výrobní technologii na stejné ploše křemíku mnohem větší 

výpočetní výkon, než použitím jediného složitého jádra 

Taktovací frekvence:  

- Frekvence (rychlost) s jakou procesor dokáže zpracovávat data a provádět s nimi 

různé operace a výpočty 

 

Velikost cache:  

- Obecný termín pro vyrovnávací paměť 

- Tato paměť procesoru patří k těm nejrychlejším, a proto nejdražším 

- Do této paměti si procesor ukládá data, se kterými zrovna pracuje, aby je měl v 

případě potřeby okamžitě po ruce → urychlení práce 

Procesor Intel Core 2 

Extreme 

Procesor AMD Athlon 64 

FX 

Procesor (dvoujádrový) pod mikroskopem 
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- K dalším parametrům procesorů patří: velikost aritmeticko-logické jednotky 

mikroprocesoru (32, 64 bitů), spotřeba elektrické energie (důležitý parametr zejména 

v oblasti přenosných počítačů, u kterých se příkon pohybuje okolo 65 W) ad. 

Chladič procesoru:  

 

- Má za úkol odvézt z vnitřku procesoru ztrátové 

teplo, které vzniká při jeho činnosti 
- Používá se většinou chlazení aktivní (pasivní 

chladič, na kterém je nasazen ventilátor, který 

vytváří proud vzduchu procházející pasivním 

chladičem) 
- Mezi chladičem a procesorem je teplovodivá 

pasta 
- U dnešních chladičů je možné regulovat počet otáček 

Operační paměť a další paměti:  

- Paměť, ve které jsou uložena data a programy, se 

kterými se právě pracuje a která jsou právě potřeba 

- Hovorově označována jako „RAMka“ 

- Její velikost a rychlost je velmi důležitým 

parametrem ovlivňujícím výsledný výkon celého 

počítače 

- V dnešních počítačích se používají dvojice 

(dvoukanálové paměti) až čtveřice stejných  

(čtyřkanálové paměti) pamětí, protože pracují rychleji 

- Operační paměť je umístěna na základní desce ve slotech 

určených přímo na určité typy pamětí 

- Každá paměť je tvořena sítí paměťových buněk 

uspořádaných do matice, kde každá tato buňka nese 

informaci jednoho bitu (0 nebo 1) 

- Adresa buňky je dána číslem řádku a číslem sloupce v 

matici 

Rozdělení a parametry 

Rychlost paměti (pracovní frekvence):  

- Udává rychlost, s jakou paměť zapíše nebo vyhledá mikroprocesorem zadaná data 

- Rychlost se dnes pohybuje v řádech stovek MHz (nejčastěji 533 MHz, 667 MHz, 800 

MHz, 1066 MHz, 1250 MHz a u pamětí typu DDR3 až 1866 MHz) 

Velikost paměti (kapacita):  

- Udává, jak velké množství dat, je možno v paměti uchovat 

Chladič procesoru (vlevo), schéma protékání 

vzduchu chladičem (vpravo) 

Operační paměť typu DDR z horní a 

spodní strany 

Dvoukanálová operační paměť typu 

DDR3 
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- Velikost se vyjadřuje v bytech, které jsou však pro běžné kapacity malou jednotkou a 

tak se používají kilobyte (kB), megabyte (MB), gigabyte (GB) – v současnosti v 

řádu stovek MB nebo jednotek GB (256 MB, 512 MB, 1024 MB, 2048 MB až 4 GB) 
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