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Základní deska [MB]
Základní deska (MainBoard / MotherBoard)
•
•
•
•

•

•

základní deska patří k základním komponentům počítače
umožňuje montáž dalších, pro provoz nezbytných, komponentů
počítače (CPU, RAM, VGA, atd.) do jednoho celku
zabezpečuje, napájení komponentů k ní připojených
zabezpečuje komunikaci mezi jednotlivými komponenty
počítače pomocí tzv. čipové sady (Chipset) a dalších
podpůrných obvodů a elektronických součástek
provádí inicializaci, nastavení a testy základních (systémových)
komponentů počítače nastavených v paměti BIOS (Basic
Input/Output System), která je nezávislá na napájení ze zdroje
pomocí svých vnějších konektorů zprostředkovává komunikaci
s externími (periferními) zařízeními
Základní deska formátu ATX
Zpět
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Základní deska [MB]
BIOS (Basic Input/Output System)
•

•

•

•

dnes paměť typu CMOS či spíše typu Flash (umožňuje
bezproblémový upgrade BIOSu), ve které je uložen základní
firmware (ovladače, testy a nastavení) základní desky
provádí vyhledání, inicializaci komponentů připojených k
základní desce a jejich základní otestování testem POST
(Power On Self Test)
uchovává nastavení jednotlivých měnitelných parametrů v
SETUP BIOSu bez potřeby napájení ze zdroje napájení
počítače (paměť měnitelných parametrů nastavení BIOSu je
zálohována knoflíkovou baterií 3V CR 2032)
do SETUPu je možno přejít při startu počítače funkční klávesou
[F2] nebo klávesou Delete [Del] (záleží na konkrétním BIOSu a
jeho výrobci)
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Základní deska [MB]
Čipová sada (ChipSet)

•
•

•

•
•

CPU

čipová sada základní desky se skládá ze dvou hlavních čipů
severní můstek [NB] (North Bridge) – umístěn blíže k
North
procesoru [CPU] (v horní části základní desky), bývá
opatřen
Bridge
aktivním či pasivním chladičem, zajišťuje komunikaci
mezi
rychlejšími komponenty základní desky jako je procesor [CPU],
operační paměť [RAM], AGP/PCI-E sběrnice a může
obsahovat i grafické jádro [IGP]
jižní můstek [SB] (South Bridge) – umístěn dále od procesoru
[CPU] (v dolní části základní desky), může
být opatřen
South
pasivním chladičem, zajišťuje komunikaci mezi pomalejšími
Bridge
komponenty jako jsou disková zařízení [HDD, MOD], zvuková
karta, síťová karta [NET], USB rozhraní apod.
… a samozřejmě oba čipy komunikují spolu navzájem
někdy mohou být oba můstky sloučeny do jediného čipu
Zpět
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Základní deska [MB]
FSB (Front Side Bus)

•

•

•

FSB je obousměrná datová sběrnice zajišťující komunikaci mezi
procesorem [CPU] a většinou hardware počítače (RAM, HDD,
PCI, PCI-E, apod.) za spolupráce čipsetu základní desky.
Jednotkou FSB je frekvence a udává se v MHz či GHz.
frekvence FSB má podstatný vliv na výkon celého počítače a je
zásadní zejména pro:
• CPU – obecně se dá pracovní frekvence procesoru spočítat
jako násobič CPU x frekvence FSB (např. 8 x 200MHz =
1,6GHz)
• RAM – pracovní frekvence operační paměti je přímo úměrná
frekvenci FSB a zvolené děličce pamětí RAM
FSB může ovlivňovat i pracovní frekvenci PCI/AGP/PCI-E
sběrnice, ale na současných MB je nastavování frekvence FSB
oddělené od pracovní frekvence sběrnic PCI/AGP/PCI-E
Zpět
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•

Seznam literatury a pramenů

•

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby
výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských
zařízení. Jákékoliv další využití podléhá autorskému
zákonu.

Použité zdroje:

Objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí knihovny Microsoft® Office PowerPoint®
2003 a vlastní tvorba autora.
Obrázky použité v této prezentaci jsou součástí knihovny Microsoft® Office PowerPoint® 2003 a
vlastní tvorba autora.
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