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ZabeZpečte svoj podnik  
do budúcnosti 
na ceste k 64-bitovej práci  
s počítačom
Začiatkom roka 2006 predstavila spoločnosť intel mobilnú 
technológiu intel® centrino duo pre mobilnú prácu s počítačom.  
pre prenosné počítače bola zavedená dvojjadrová technológia, 
ktorá výrazne zvyšuje kvalitu mobilnej práce.  

nedávne uvedenie nového procesora intel core™2 duo  
(s kódovým označením merom) na trh posúva tieto výkonnostné 
vylepšenia na ďalšiu úroveň. tento technicky zameraný článok 
bližšie popisuje procesor intel core 2 duo, jeho vylepšenia  
a ich prínosy pre podnikových používateľov.

predstavuje sa procesor intel core 2 duo
Procesor Intel Core 2 Duo ponúka 32-bitový a 64-bitový dvojjadrový výkon, čím výrazne zvyšuje 
kvalitu mobilnej prevádzky. 
 
Medzi najvýraznejšie vylepšené funkcie procesora patria:

Podpora pre systém Microsoft® Windows® Vista™ nasledujúcich generácií
O viac ako 20 % vyšší výkon pri úlohách náročných na procesor
Kvalitnejší multitasking vďaka dvojjadrovému procesoru a podpora pre vyrovnávaciu pamäť 
L2 až do 4 MB
Vylepšený multimediálny výkon zabezpečený systémom Intel Advanced Digital Media Boost
Zvýšená mobilita vďaka predĺženiu prevádzkovej doby pri napájaní batériou pomocou 
optimalizácie napájania 

dvojjadrový procesor pre maximálny výkon
Dvojjadrová architektúra, ktorá sa používa pre prenosné počítače od roku 2006, sa skladá 
z dvoch nezávislých jadier procesora v jednom silikónovom čipe. Najlepšiu predstavu o tejto 
architektúre získate, ak si predstavíte dva procesory v jednom.
 
Dvojjadrové spracovávanie inštrukcií znamená, že zatiaľ čo jedno jadro je zamestnávané 
bežiacou aplikáciou alebo vláknom, napríklad zisťovaním vírusov, druhé spúšťacie jadro je 
stále dostupné, aby mohlo spracovávať ďalšie úlohy vykonávané koncovým používateľom, 
ako sú prezeranie obsahu na Internete alebo práca s tabuľkovým editorom. Operačný systém 
monitoruje obidve jadrá a snaží sa prideliť úlohy dostupnému jadru. Týmto sa podstatne zvyšuje 
efektivita procesora.
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Procesor Intel Core 2 
Duo: nový, 64-bitový 
dvojjadrový procesor pre 
vylepšený mobilný výkon

• Čipová súprava Mobile 
Intel 945 Express:  
teraz s prípravou pre 
systém Vista

•Sieťové pripojenie PRO/
Wireless 3945ABG*: pre 
možnosť bezdrôtového 
pripojenia na siete 802.11

•

vylepŠená technolÓGia intel centrino duo

* Podpora pre bezdrôtovú sieť sa môže v jednotlivých krajinách líšiť.



čo je 64-bitová práca s počítačom?
V porovnaní s dnešným 32-bitovým spracovávaním sa pri  
64-bitovej práci s počítačom výrazne zvyšuje množstvo údajov, 
ktoré môže procesor spracovať za jeden cyklus.  

Jednou z hlavných výhod 64-bitového systému je jeho 
schopnosť podporovať viac systémovej pamäte. Kým súčasné 
32-bitové čipy dokážu bežne pracovať iba s pamäťovou 
kapacitou 4 GB, 64-bitové spracovanie zvýši funkčnú virtuálnu 
pamäť až na 16 exabajtov, čo predstavuje 16 miliárd GB. 
Stále však existujú hardvérové obmedzenia, keďže väčšina 
existujúcich 64-bitových systémov obmedzuje kapacitu fyzickej 
pamäte RAM na 8 GB až 4 TB.
 
Napriek tomu, že nie je pravdepodobné, aby systémy v blízkej 
budúcnosti podporovali exabajtovú kapacitu pamäte, zvýšením 
kapacity pamäte RAM na 8 GB alebo až na 16 GB možno 
dosiahnuť výrazné vylepšenia. Väčšia kapacita pamäte je 
obzvlášť dôležitá pre grafické programy, konštrukčné programy 
(ako napríklad modelársky softvér), hry, úpravy videa a ďalšie 
aplikácie náročné na pamäť. 

Zjednodušene možno povedať, že vyššia kapacita pamäte 
znamená možnosť súčasného spúšťania viacerých aplikácií. 
Používatelia môžu napríklad spúšťať priestorové prezentácie 
počas počúvania svojich obľúbených hudobných súborov vo 
formáte MP3 a zároveň upravovať fotografie z dovolenky  
v programe Adobe® Photoshop®.

podpora pre nasledujúce Generácie
Dnešné prenosné počítače vybavené novým procesorom 
Intel Core 2 Duoponúkajú 32-bitovú efektivitu. Vďaka podpore 
pre 32-bitové a 64-bitové spracovávanie tieto prenosné 
počítače zároveň podporujú podnikových aj profesionálnych 
používateľov pri prechode na systém Microsoft® Windows 
Vista™. Využitie výhod 64-bitového procesora vyžaduje 
podporu operačného systému, ovládačov a softvérových 
aplikácií. S príchodom systému Vista™ sa 64-bitová softvérová 
podpora stane bežnou súčasťou sveta počítačov. 

Pri pohľade do budúcnosti je zrejmé, že prenosné počítače 
vybavené procesorom Intel Core 2 Duo budú plne pripravené 
na prácu s počítačmi nasledujúcich generácií.

vylepŠenia procesora intel core 2 duo
Procesor Intel Core 2 Duo ponúka množstvo vylepšení výkonu, 
ktoré môžu používatelia plne využívať už dnes. Medzi tieto 
vylepšenia patria: 

Inteligentná možnosť napájania
Intel Advanced Digital Media Boost
Intel Advanced Smart Cache 
Intel Wide Dynamic Execution
Intel Smart Memory Access
Intel 64

V ďalšej časti sa zameriame na tieto vylepšenia a vysvetlíme  
si výhody, ktoré ponúkajú pre mobilných profesionálov.

•
•
•
•
•
•
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bližŠí pohľad na vylepŠenia výkonu 

inteliGentná možnosť napájania 
ZvýŠená mobilita
Inteligentná možnosť napájania bola rozšírená tak, aby 
zodpovedala vylepšeniam výkonu procesora bez skrátenia 
prevádzkového času batérie. 
 
Inteligentná správa napájania zahŕňa dve kľúčové funkcie:  

Funkcia Advanced Power Gating umožňuje veľmi presné 
ovládanie napájania v jednotlivých častiach logických 
obvodov procesora. Logické systémy, ktoré nie sú 
potrebné, možno „uložiť k spánku“. Mnohé časti jadra 
procesora možno počas normálnych a vysoko výkonných 
operácií vypnúť. 

Rozdelenú zbernicu možno napríklad prepnúť do režimu 
nižšej spotreby, ak nie je potrebná. Pre používateľov 
prenosných počítačov to znamená zvýšenú energetickú 
efektivitu a následnú možnosť dlhšej mobilnej práce 
s počítačom. 

intel advanced diGital media boost –  
lepŠie multimédiá 
Táto funkcia procesora Intel Core 2 Duo bola rozšírená 
o väčšiu šírku pásma, doplnkové inštrukcie a vylepšené 
spúšťanie inštrukcií. Výsledkom je dvojnásobná rýchlosť pri 
spúšťaní inštrukcií mediálnych tokov. 

Pre používateľov to znamená zvýšený výkon multimediálnych 
aplikácií, ako sú napríklad CAD, vytváranie 3D a 2D modelov, 
úpravy videa, práca s digitálnou hudbou alebo digitálnymi 
fotografiami a hry. 

1.

2.

roZŠírená vyrovnávacia pamäť  
intel advanced smart cache 
efektívne Zdieľanie údajov
Procesor Intel Core 2 Duo obsahuje na rozdiel od svojho 
predchodcu inteligentnejší a efektívnejšie navrhnutý pamäťový 
modul, ktorý umožňuje lepší výkon, rýchlejšiu odpoveď 
a zníženú spotrebu energie. Veľkosť vyrovnávacej pamäte bola 
zvýšená na 4 MB a zdieľaná vyrovnávacia pamäť 2. úrovne je 
dostupná pre obidve jadrá. Ak je jedno jadro neaktívne, druhé 
jadro môže využívať celú vyrovnávaciu pamäť. K zdieľaným 
údajom možno navyše pristupovať z vyrovnávacej pamäte, 
čo minimalizuje prevádzku na zbernici a vedie k zvýšenému 
výkonu aplikácií s viacerými úlohami a vláknami.
 
intel Wide dynamic execution
vysoký výkon
Funkcia Intel Wide Dynamic Execution umožňuje prenos 
viacerých inštrukcií za jeden taktovací cyklus. Procesor Intel 
Core 2 Duo využíva výhody širokého informačného kanála 
(4 inštrukcie na 1 taktovací cyklus namiesto 3, ako v prípade 
procesora Intel Core Duo) na poskytnutie vyššej efektivity 
a výkonu. Tento procesor môže zároveň spracovávať inštrukcie 
rýchlejšie a inteligentnejšie. Pre používateľov to znamená 
celkové zvýšenie výkonu a rýchlejšiu odozvu v prípade 
programov náročných na procesor. 

intel smart memory access
prístup k údajom kedykoľvek a kdekoľvek
Intel Smart Memory Access je nová funkcia procesora  
Intel Core 2 Duo, ktorá zvyšuje výkon systému optimalizáciou 
používania dostupnej šírky pásma údajov z pamäťového 
podsystému. Táto funkcia výrazne redukuje oneskorenia 
pamäte, ktoré sa vyskytujú medzi jednotlivými krokmi prístupu 
k pamäti, čím umožňuje procesoru získať údaje kdekoľvek 
a kedykoľvek je to potrebné. Funkcia Intel Smart Memory je 
ideálna aj pre zvýšenú kapacitu pamäte, ktorá je súčasťou  
64-bitovej práce s počítačom.
 
intel 64
podpora pre nasledujúce Generácie
Táto technológia umožňuje používateľom využívať výhody 
existujúcich 32-bitových a 64-bitových operačných systémov, 
ako napríklad Microsoft Windows Vista a budúcich 64-bitových 
aplikácií.

Tech-Insight-2006-09-Merom-SK



4

výhody procesora intel core 2 duo  
pre podnikových používateľov

„konečne sa môžem zbaviť starostí, pretože môj podnik je 
zabezpečený do budúcnosti.“ 
S prenosným počítačom vybaveným procesorom Core 2 Duo 
sú používatelia pripravení plne využiť výhody 32-bitového  
a 64-bitového spracovania v systéme Microsoft Windows Vista.

„obchodné aplikácie fungujú oveľa spoľahlivejšie!“
Používatelia môžu zvýšiť efektivitu svojej práce vďaka podpore 
pre 4 MB vyrovnávaciu pamäť L2 a rozšírenej podpore pre 
pamäť RAM.

„kvalita mobilnej práce sa výrazne zvýšila.“ 
Používatelia môžu využívať výhody technológie 
optimalizovaného napájania pre dlhšiu mobilnú prácu.

„Za rovnaký čas toho stihnem oveľa viac!“ 
Používatelia sa môžu tešiť z vyššej produktivity vďaka 
dvojjadrovému spracovaniu a vylepšenému multitaskingu.

výhody pre podnikanie
Podnikoví a mobilní profesionáli môžu od prenosných 
počítačov s integrovaným procesorom Intel Core 2 Duo 
očakávať zvýšenú kvalitu mobilnej prevádzky.
 
Mobilný profesionál súčasnosti sa môže spoľahnúť na 
vylepšené spracovanie údajov, lepší výkon v prípade 
vykonávania paralelných úloh, rozšírenú podporu multimédií 
a zvýšenú mobilitu vďaka vyššej efektivite napájania. 

Do budúcnosti sú prenosné počítače so 64-bitovým 
spracovaním pripravené pre 32-bitové a 64-bitové verzie 
systému Microsoft Windows Vista a v budúcnosti dostupné  
64-bitové aplikácie. 

Podniky budú profitovať zbavením sa starostí a lepším 
zabezpečením svojich investícií vďaka zvýšenej produktivite 
spôsobnej pokrokmi v procesorovej technológii. Vo 
všeobecnosti možno konštatovať, že prenosné počítače 
vybavené pre dlhší životný cyklus znižujú celkové náklady 
spojené s vlastníctvom (TCO). 

Prenosné počítače s procesorom Intel Core 2 Duo predstavujú 
správnu voľbu pre podniky, ktoré sa snažia zabezpečiť svoje 
technológie ITdo budúcnosti.

„Znižovanie celkových nákladov spojených s vlastníctvom  
je pre nás prioritou.“ 
Podniky, ktoré v rámci riadenia svojich IT investícií sledujú 
celkové náklady spojené s vlastníctvom (TCO), profitujú 
z dlhšieho životného cyklu prenosných počítačov vybavených 
procesorom Core 2 Duo.
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