
Zbernica AGP je neoddelite¾nou súèas�ou
ka�dého moderného poèítaèa vybaveného
výkonným grafickým adaptérom. Skratka
AGP znamená Accelerate Graphics Port
a oznaèuje súèas�, ktorá prepája základnú
dosku a grafickú kartu. Je daná �pecifiká-
ciou a ide o vylep�enie a roz�írenie zberni-
ce PCI. Základná pracovná frekvencia
zberníc AGP je 66 MHz, kým pri PCI
33 MHz. AGP je navrhnutý pre vysokový-
konné grafické karty.

Pri klasickom prepojení konfigurácie prie-
myselného poèítaèa s pasívnou zbernicou
bola donedávna obmedzená mo�nos� po�i-
tia kariet AGP VGA. K dispozícii bola toti�
pasívna zbernica so slotmi ISA a PCI, tak�e
karta AGP VGA musela by� integrovaná
priamo na karte CPU. To spôsobovalo ob-
medzenú mo�nos� vo¾by správneho výko-
nu karty VGA pre danú aplikáciu, prípadne

nutnos� vo¾by kompromisov v aplikáciách,
ktoré pou�ívajú operaèné systémy s obme-
dzeným výberom ovládaèov.

Situácia sa v�ak teraz zmenila. Na svete je
nový �tandard PIAGP. Doteraj�ie karty
CPU mali na sebe konektory do zbernice
ISA a PCI. PIAGP mení tento stav tak, �e
karty CPU sú vybavené zbernicou PCI
a AGP.

Kam zmizla ISA?

Netreba sa obáva� problémov pri ïal�om
pou�ívaní karty ISA. Nový �tandard je
toti� univerzálny a jeho konfigurácie sú
volite¾né. S ním prichádzajú na trh aj no-
vé pasívne zbernice s oznaèením
PCIAGP a PXAGP. Tieto pasívne zberni-
ce obsahujú nielen slot CPU PIAGP (pre
nové karty CPU karty), ale aj slot

PICMG (tie� známy ako PCI/ISA)
pre doteraz pou�ívané karty.
Rozdiel medzi PCIAGP a PXAGP
je v tom, �e zbernice PXAGP majú
na sebe PCI bridge, èo roz�iruje
poèet slotov PCI.

Ako to vyzerá s pou�itím v praxi?
Ak chcete pou�i� kartu AGP
VGA pod¾a vlastného výberu,
potom odporúèame pasívnu
zbernicu PIAGP osadi� novým
typom kariet CPU. K dispozícii
sú teraz karty CPU pre socket
� 370 s èipsetom Intel 815E

a pre socket � 478 s èipsetom Intel 845G.
Obidve karty sú vybavené LAN 10/100, ra-
dièom IDE a FDD, zvukovou kartou �tan-
dardu 5.1, 2x COM, LPT a slotom SSD pre
CF. Obidve karty CPU majú v sebe integ-
rované karty VGA do AGP slotu (�pecifiká-
cia 3.0 AGP 8x). Ak chcete svoj systém osa-
di� aj kartami ISA, potom je na pasívnej
zbernici miesto na osadenie volite¾ného
modulu s oznaèením PISA-Kit01. Ten fun-
guje ako PCI-ISA bridge. Znamená to, �e
na nových kartách CPU u� nie je priamo
zbernica ISA, ale komunikácia s òou
sa realizuje cez exter-
ný volite¾ný bridge na
pasívnej zbernici.

Ak chcete pou�i� dote-
raj�ie karty CPU, po-
tom je ve¾ká èas� nových, pa-
sívnych zberníc (pozor, nie v�etky)
vybavená slotom CPU PCI/ISA. Tento má
napokon aj priame prepojenie na zbernicu
ISA a PCI, ale slot AGP je nefunkèný.
Navy�e je na nových zberniciach vo¾né
miesto vyu�ité pre volite¾né osadenie radi-
èa IDE RAID. K dispozícii je 16 variantov
pasívnych zberníc pre rôzne typy �asi, tak-
�e je z èoho vybera�.
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Nový �tandard PIAGP 
� AGP koneène aj
v priemyselných poèítaèoch
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