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Základní deska [MB]
Peripheral Component Interconnect [PCI]
• PCI sběrnice nahradila dosavadní zastaralé a již nevyhovující
sběrnice ISA a VL-BUS a od roku 1996 se již nevyrobila žádná
základní deska bez slotu PCI
• PCI je, podobně jako ISA, univerzální, ale 32-bitová paralelní
sběrnice pracující na frekvenci 33MHz s max.propustností
133MB/s [133MBps] a je použitelná pro všechny základní i
rozšiřující komponenty základní desky
• na rozdíl od slotu sběrnice VL-BUS, který byl černo (ISA) hnědý (rozšíření VL-BUS) je slot sběrnice PCI zpravidla bílý
• varianta sběrnice PCI-X je 64-bitová varianta sběrnice PCI
používaná v serverových základních deskách
• v současné době je sběrnice PCI postupně vytlačována
modernější sběrnicí PCI-Express
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Základní deska [MB]
Accelerated Graphics Port [AGP]
• sběrnice AGP vznikla jako řešení firmy Intel na stále se
zvyšující požadavky na rychlý přenos a zpracování velkých
objemů dat v oblasti grafiky, hlavně multimédiích
• AGP je, na rozdíl od ISA a PCI, speciální 32-bitová sběrnice
určená pouze pro připojení grafické karty standardu AGP
• základní pracovní frekvence AGP (1x) byla 66MHz s max.
propustností 266MBps a poslední verze AGP 8x pracovala na
frekvenci 533MHz s max.propustností 2133MBps
• u této sběrnice již stojí za povšimnutí i snižující se pracovní
napětí jednotlivých verzí, AGP (1x) pracovala s napětím 3,3V a
poslední verze AGP 8x již pracovala s napětím jen 0,8V
(sběrnice PCI má pracovní napětí 5V)
• v současné době sběrnici AGP již na základních deskách
nenajdete. Nahradila ji modernější sběrnice PCI-Express 16x.
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Základní deska [MB]
Peripheral Component Interconnect Express [PCI-E]/[PCIe 1.1]
• PCI-E sběrnice vychází ze svého předchůdce sběrnice PCI
• hlavním rozdílem oproti PCI je použití sériové komunikace s
vysokou propustností dat u sběrnice PCI Express
• PCI-E je, podobně jako PCI, 32-bitová, ale sériová sběrnice
pracující na frekvenci 100MHz
• na základní desce se můžeme setkat se čtyřmi typy slotů PCI
Express: PCI-E 1x, 4x, 8x a 16x (číslo znamená násobek
základního PCI-E => představit si to můžeme jako x sběrnic
PCI-E v řadě za sebou což odráží i skutečná velikost slotu)
• zatímco PCI-E 1x má max.dat.propustnost 2,5Gbps (v jednom
směru), PCI-E 16x má max.dat.propustnost 16x vyšší, tedy
přibližně 4GBps (8GBps obousměrně)
• barevně je slot PCI-E zpravidla řešen žlutě nebo bíle
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Základní deska [MB]
Další verze Peripheral Component Interconnect Express
• sběrnice PCI-E 2.0 vychází ze svého předchůdce sběrnice PCIE 1.1 a je s ní plně zpětně kompatibilní
• hlavním rozdílem PCI-E 2.0 je zdvojnásobení maximální datové
propustnosti oproti sběrnici PCI Express 1.1
• verze PCI-E 2.1 nepřinesla již vyšší výkon, ale bylo u ní použito
vyšší pracovní napětí čímž se tato verze stala zpětně
nekompatibilní s verzí PCI-E 1.1 a PCI-E 2.0
• další, současnou verzí je PCI-E 3.0, která opět přinesla navýšení
výkonu dvojnásobným zvýšením maximální datové propustnosti
a to až na cca 16GBps (32GBps obousměrně)
• barevně je slot PCI-E zpravidla řešen žlutě nebo bíle
• do budoucna (PCI-E 4.0) se očekává opět zdvojnásobení datové
propustnosti a také snížení pracovního napětí
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Základní deska [MB]
Peripheral Component MicroChannel Interconnect Architecture
(nebo také Personal Computer Memory Cards Association) [PCMCIA]
• je univerzální rozšiřující 16-bitový, poté i 32-bitový slot, se
kterým se setkáte především u přenosných počítačů (notebooků)
• existuje celkem v třech variantách a to PCMCIA Type I, II a III
• Typ I byl určen především pro rozšíření paměti a již se s ním
nesetkáte
• Typ II byl určen pro nejrůznější rozšiřující zařízení počítače jako
byly modemy, síťové karty LAN, řadiče USB, čtečky karet apod.
• Typ III byl určen pro větší zařízení např. pevné disky apod.
• (Typ IV vyvinutý spol.Toshiba již nebyl nikdy standardizován )
• následníkem slotu PCMCIA je slot Express Card, ale již ani ten
není obsažen v dnešních přenosných počítačích, byl nahrazen
univerzálním sériovým rozhraním USB
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Základní deska [MB]
ExpressCard
• je univerzální rozšiřující 32-bitový slot, kterým nahradil slot
PCMCIA u přenosných počítačů (notebooků)
• existuje ve dvou variantách a to ExpressCard/34 (šíře 34mm) a
ExpressCard/54 (šíře 54mm ve tvaru písmene „L“) obě 5mm silné
a vždy s šířkou konektoru 34mm
• do slotu ExpressCard/54 můžete vložit obě varianty, do slotu
ExpressCard/34 kartu pouze 34mm širokou
• standard ExpressCard má max.propustnost 2,5Gbps při
připojení přes PCI Express, 480Mbps přes USB 2.0 a pracovní
napětí 1,5V nebo 3,3V
• slot Express Card začala jako první u svých notebooků používat
firma Hewllet Packard a poté se k ní připojili ostatní výrobci
notebooků, ale již ani tento slot není obsažen v dnešních
přenosných počítačích a byl opět nahrazen rozhraním USB
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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