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Sběrnice a porty 
Sběrnice:  

- Zařízení, které zprostředkovává datovou komunikaci mezi částmi počítače, které jsou 

na ni připojeny 

- Většinou ukončena slotem nebo portem 

- Její nejdůležitější parametry jsou rychlost přenosu dat, daná taktovací frekvence a 

šířka přenosového pásma 

- Každý typ sběrnice má několik verzí lišících se většinou rychlostí přenosu dat a 

šířkou přenosového pásma 

 

Sloty:  

 

- Místa (nejčastěji na základní desce), do kterých se připojují různé přídavné karty 

(grafická karta, zvuková karta, modem, síťová karta ad.) 

 

Typy sběrnic a slotů:  

- V počítači je velké množství sběrnic a každá má svou specifickou úlohu.  

- K nejdůležitějším můžeme zařadit např.: FSB, PCI, PCI-E, AGP, USB, PCMCIA ad. 

FSB (Front side bus):  

- Hlavní obousměrná datová sběrnice, která přenáší veškeré informace mezi 

procesorem a ostatními zařízeními na základní desce (operační paměti, grafické karty 

ad.) 

- Pokud nemá procesor rychlou FSB sběrnici, tak je vlastně k ničemu, protože i když 

bude operační frekvence procesoru vysoká, nebude šance, aby se rychle dostala dále 

- Dá se taktovat v BIOSu, ale špatné přetaktování může úplně zničit procesor 

 

 

 

PCI:  

- PCI jsou v současné době používaná 

sběrnice se sloty, ale postupně ji 

nahrazují sběrnice se sloty PCI-E 

- Využívají se k připojení libovolných 

rozšiřujících karet 

- Nahradily zastaralé sběrnice typu ISA 

- Rychlost sběrnice je až 26MB/s 

 

AGP: 

- AGP (1x - 8x) jsou speciální sběrnice 

se sloty pro grafické karty 

- Jsou rychlejší (až 2GB/s) než sběrnice 

typu PCI 
Druhy slotů pro rozšiřovací karty  

na základní desce 
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PCI Express (PCI-E):  

- V současné době nejnovější typ sběrnice, která je velmi rychlá (ještě rychlejší než 

AGP) 

- Univerzální a umožňuje připojení libovolných rozšiřujících karet 

- Používají se nejčastěji PCI-E 16x (rychlost 3,2 GB/s) pro zapojení grafických karet, 

nebo PCI-E 1x, 4x, 8x (rychlost 312,5 MB/s - 1,6 GB/s) pro zapojení ostatních 

komponent 

USB:  

- Sériová univerzální sběrnice, s rychlostí až 480 MB/s, do které se přes USB port 

zapojují různá externí zařízení 

Porty a rozhraní PC 

- Zařízení sloužící k připojování různých (většinou externích) součástí (klávesnice, 

myš, tiskárna, monitor, skener ad.) 

- Nejčastěji bývají zapojeny k různým sběrnicím v počítači 

- K základním vlastnostem patří rychlost, jakou jsou schopny porty přenášet data a 

šířka pásma 
- Podle šířky pásma bychom porty mohli rozdělit na dvě základní kategorie:  

a) Sériové  
- Data procházejí pouze několika málo datovými kanály 

- Jsou malé (není potřeba moc drátů) → lépe přenáší informace na delší vzdálenosti, 

ale bývají pomalejší než paralelní porty 

b) Paralelní 
- Data procházejí mnoha kanály současně, přenos je tedy velmi rychlý 

- Problém je přenos dat na delší vzdálenosti a potřeba více místa (mnoho drátů) 

 

Typy portů rozhraní  

 

D-SUB (VGA port):  

- Analogový port grafické karty 

- K tomuto konektoru se připojuje datový kabel od 

zobrazovacích zařízení (např. monitor) 

DVI:  

- Digitální port grafické karty 
- K tomuto portu se připojuje digitální datový kabel od 

zobrazovacích zařízení (např. LCD televize) 
- Z konektoru DVI lze prostřednictvím speciální redukce udělat port D-SUB, HDMI 

ad. 

PS/2:  

D-SUB port (15 pinů) 

DVI port 
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- Sériový port, který se používá výhradně pro připojení myši a klávesnice 

 

USB:  

- Univerzální sériový port, určený k připojování mnoha zařízení (externí paměťové 

zařízení, klávesnice, myš, tiskárna, skener, fotoaparát, kamera ad.) 

- Umožňuje připojování za chodu počítače (Plug & Play) bez nutnosti restartování 

počítače nebo instalování ovladačů 

- USB zároveň poskytuje i napájecí napětí, takže zařízení používající USB nemusí mít 

externí napájení 

- Do USB portu můžeme zapojit tzv. rozbočovač (USB Hub), který nám 

zvýší počet USB portů na libovolné množství (max. 127 na jeden port).  

- Dnešní počítače obvykle disponují více porty USB (2–8) 

- Pro správnou funkčnost USB je třeba podpora operačního systému 

(Windows XP, Vista), u nižších verzí musí být instalovány ovladače zařízení 

COM:  

- Sériový port, jehož použití se dnes pomalu opouští (je 

nahrazován lepšími porty USB resp. PS/2)  

- Nejběžnější použití bylo dříve pro připojení myši, ale lze k němu 

připojovat mnoho speciálních externích zařízení (přístroje řízené 

počítačem apod.) 

LPT1:  

- Paralelní port, který je dnes velmi málo používán 
- Nejvíce se využíval k připojení tiskárny či skeneru, které 

se dnes připojují nejčastěji k portu USB 

RJ45:  

- Síťový port, který je velmi podobný portu RJ11, jen je o trochu větší 
- Jde rovněž o sériový přenos, který umožňuje propojení počítačů do sítí na 

relativně velké vzdálenosti (síťové rozvody v budovách apod.) 

RJ11:  

- Port pro připojení pevné telefonní linky 
- Tento port je podobný portu RJ45 

FireWire (IEEE 1394):  

- Port pro připojení zařízení jako jsou digitální kamery, skenery, 

externí disky ad. 

Gameport:  

PS/2 porty pro klávesnici (vlevo) a myš (vpravo) 

USB port 

COM port 

LPT1 port 

RJ45  

se signalizačními 

diodami 

FireWire port 
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- Slouží k připojení různých herních zařízení (gamepad, joystick ad.) nebo připojení 

hudebního nástroje 

Audio porty:  

- Line-In – vstup zvuku z externích zařízení 

(magnetofon)  

- Mic-In – vstup mikrofonu  

- Line-Out – výstup pro stereo signál  

- Optical-out – optický výstup pro připojení dalšího zařízení (např.: zesilovač) 

IrDA:  

- Rozhraní komunikuje bezdrátově pomocí infračervených LED diod 

- Toto zařízení je velice pomalé 

- Mezi zařízeními musí být přímá viditelnost a relativně malá vzdálenost 

- Používá se v mobilních telefonech, přenosných počítačích, ovládačích ad. 

Bluetooth:  

- Rozhraní komunikuje bezdrátově pomocí radiových vln 

- Toto zařízení má relativně krátký dosah (cca 10m) a je pomalé 

- Používá se v mobilních telefonech, přenosných počítačích ad.  

 

WiFi (WAN):  

- Rozhraní je bezdrátové pomocí radiových vln ve volném provozním pásmu 2.4 GHz 

a 5 GHz 

- Nejrozšířenější rychlost je 54Mb/s, ale už existuje i standard s přenosovou rychlostí 

až 300Mb/s 

- Dosah připojení v budovách je až desítky metrů, podle tloušťky a materiálu zdí, ve 

volném prostoru je pak při přímé viditelnosti vysílače a přijímače dosah až několik 

desítek kilometrů 

- Toto rozhraní je dnes velmi rozšířené - v různých síťových prvcích jako jsou 

(routery, access pointy,…), v přenosných počítačích, tiskárnách, fotoaparátech ad. 
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