
PSZ Solution Pack

Tento dokument obsahuje oskenovaná řešená zadání starých
zkoušek a podobných příkladů tak jak se mi je podařilo při

přípravě shromáždit.

Enjoy !



Motto: PSZ je ta úplně nejzkurvenější věc jakou jsem na FELu
zažil a tomu kdo ji vymyslel, tomu bych dal korunu !

Úvodní část

Obsahuje směrnice děkana k PSZ, požadavky a zadání starších
zkoušek.
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SMĚRNICE DĚKANA FEL PRO PRVNÍ SOUBORNOU
ZKOUŠKU

Úvodní ustanovení
1.  Souborná zkouška na ČVUT se řídí článkem 14 Studijního a zkušebního řádu pro studenty ČVUT.
2. První soubornou zkouškou (dále PSZ) na Fakultě elektrotechnické ČVUT se ověřuje, získal-li student

komplexní vědomosti ze základního bloku studia.
3. PSZ se skládá z písemných zkoušek ve dvou blocích.

První blok tvoří předměty: Matematika (M) a Fyzika (F).
Druhý blok tvoří soubor Teoretická elektrotechnika (TE) a Výpočetní technika (VT)
Pozn.: Teoretická elektrotechnika je název pro soubor předmětů Teorie obvodů, Teorie 

elektromagnetického pole, Elektrická měření.
4. PSZ je součástí základního bloku studia a musí být složena do čtyř školních let od posledního přijetí na FEL.
5. Do bakalářského bloku  studia (3. ročníku) se může zapsat pouze student, který uspěl u PSZ. Podmíněně na

dobu nejvýše dvou semestrů se může zapsat i student, který PSZ dosud nesložil a nevyčerpal časový limit
čtyř let podle bodu 3.

6. Jestliže student nesloží do čtyř let od posledního zápisu na FEL PSZ, je mu studium ukončeno.

Podmínky vykonání PSZ
1. K PSZ se může student přihlásit po získání minimálně 120 kreditů z předmětů základní etapy studia, má-li

absolvovány všechny povinné a povinně volitelné předměty v předepsaném rozsahu a skladbě.
2. PSZ se může opakovat pouze jedenkrát, nejdříve však po uplynutí dvou měsíců od neúspěšné zkoušky a

nejpozději do jednoho roku od prvního pokusu.
3. Neuspěje-li student v některém předmětu, nebo  skupině předmětů jednoho bloku, musí opakovat celý blok.
4. Neuspěje-li student v některém předmětu, nebo  skupině předmětů v obou blocích, musí opakovat

PSZ jako celek.

Prominutí PSZ
1. PSZ bude prominuta, pokud má student vážený průměr z předepsaných předmětů základního bloku studia

lepší nebo roven 2,00. Předepsané předměty jsou:
    M - Matematika 1, 2, 3, 4

UA - Úvod do algebry
F - Fyzika 1, 2
VT - Výpočetní technika a programování 1, 2
O - Teorie obvodů 1, 2
P1 - Teorie elektromagnetického pole
EM - Elektrická měření
UPS - Úvod do počítačových systémů

Vážený průměr
a) Příspěvek předmětů Výpočetní technika a programování 1, 2 (resp. Teorie obvodů 1,2) se určí jako známka z

VT2 (resp. O2) násobená součtem kreditů VT1 a VT2 (resp. O1 a O2).
b) Vzorec pro výpočet váženého průměru (VAPR):

VAPR
Zn .K Zn .K ... Zn .K

K K ... K
1 1 2 2 n n

1 2 n
=

+ + +
+ + +

kde  Zn1, ..., Znn  jsou známky z jednotlivých předmětů,
K1, ..., Kn            kredity jednotlivých předmětů.

c) Vážený průměr se uvádí na dvě desetinná místa.

PSZ nelze prominout, pokud nebyly všechny předepsané předměty použité k výpočtu váženého průměru složeny
na FEL.
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Organizace PSZ
1. Pro konání PSZ se vypisují v kalendářním (školním) roce čtyři termíny (duben, červenec, září, listopad).

K vykonání PSZ se musí student  přihlásit prostřednictvím informačního systému.
2. Příslušné katedry stanoví tématické celky, ze kterých budou písemné zkoušky sestaveny. Tématické celky se

vypisují nejpozději začátkem letního semestru školního roku, ve kterém se PSZ koná. Katedry nejpozději v
posledním týdnu výuky letního semestru zveřejní vzorové příklady s vyznačeným hodnocením.

3. PSZ probíhá ve dvou částech. V prvé části (doba trvání 150 minut) se řeší úlohy z jednoho bloku. Po
přestávce (90 minut) následuje druhá část (doba trvání 150 minut), ve které se řeší úlohy zbývajícího bloku.

4. PSZ bude zajišťována pro všechny přihlášené studenty ve stejném termínu, dovolí-li to prostorová kapacita
fakulty. Pokud nebude k dispozici dostatečná prostorová kapacita fakulty, bude PSZ organizována v jednom
termínu vždy pro studenty jednoho bakalářského oboru.

Hodnocení PSZ
1. Výsledky jsou hodnoceny body. Maximální počet bodů v každém bloku je 50.

První blok M - 35, F - 15

Druhý blok TE - 35, VT - 15

Žádný z předmětů obou bloků nesmí být hodnocen méně než 5 body a celkově každý blok méně než 25 body,
aby student u PSZ uspěl.

2. Pokud student ve zkoušce uspěl, bude konstatováno, že při PSZ uspěl a získal  .... (počet) bodů ze 100
možných.

3. Při celkovém hodnocení souborné zkoušky se užívá klasifikační stupnice čl.15 odst.2 Studijního a
zkušebního řádu pro studenty ČVUT v Praze.

4. Po úspěšném složení nebo prominutí PSZ bude tato skutečnost vyznačena studentovi ve výkazu o studiu
(index).

Přechodná ustanovení

1. Tato směrnice byla projednána Akademickým senátem FEL dne 4.6.1999.

2. Pro studenty, kteří ukončili předmět O1 klasifikovaným zápočtem a předmět O2 zkouškou, se v příspěvku
do váženého průměru započítávají obě známky.

3. Tato směrnice vstupuje v platnost dne 1.10.1999 a zároveň se tímto dnem ruší platnost předpisu pro
soubornou zkoušku ze dne 3.1.1995.

Prof. Ing. Jan Uhlíř, Csc.,v.r.
                                               děkan FEL





















Tématické okruhy pro první soubornou zkoušku z předmětu
TEORETICKÁ ELEKTROTECHNIKA
část týkající se ELEKTRICKÝCH MĚŘENÍ

1. Měření efektivních hodnot napětí a proudu, měření činného a  jalového
výkonu (včetně výpočtu z ovzorkovaných průběhů) -  použitelné přístroje a jejich
zapojení do obvodu (jednofázová  i třífázová síť), měření kmitočtu a fázového
rozdílu

2. Elektronické měřicí přístroje, A/D a D/A převodníky
2.1. AD převodníky - schéma vyjadřující princip činnosti,  základní vlastnosti

jednotlivých typů
2.2. DA převodníky - schéma vyjadřující princip činnosti,  základní vlastnosti a vztah

pro výstupní napětí
2.3. Laboratorní analogový osciloskop - blokové schéma  jednotlivých typů, princip

činnosti (jednokanálový  i vícekanálový, 2 časové základny)
2.4. Osciloskop s číslicovou pamětí a číslicová paměť dynamických  dějů (Transient

Memory) - blokové schéma, režimy ukládání do  paměti a zobrazení,
stroboskopické vzorkování

2.5. Čítač - blokové schéma, princip měření f a T, čísl. fázoměr
2.6. Blokové schéma elektronického wattmetru

3. Měřicí zesilovače a převodníky, vypočet chyb měření
3.1. Měřicí zesilovače (U → U, I → U, U → I, I → I)
3.2. Měřicí převodníky - operační usměrňovač, Uef → Uss, R → U,  Z → U, Y → U

(měření R, L, C)
3.3. Chyby vznikající nedokonalostí OZ (vstupní klidový proud,  vstupní napěťová

nesymetrie)
3.4. Výpočet chyby údaje ručkových i číslicových přístrojů
3.5. Výpočet max. možné chyby při nepřímých měření

Literatura:
[7] Haasz, V., Sedláček, M.: Elektrická měření - Přístroje a metody,  Vydavatelství

ČVUT, Praha 1998
[8] Sedláček, M., Haasz, V.: Electrical Measurements and  Instrumentation,

Vydavatelství ČVUT, Praha 1995































































































































































































































Matematika

Tato kapitola obsahuje řešené příklady z okruhů

Diferenciální rovnice
Soustavy diferenciálních rovnic

Diferenciální rovnice s impulzovou pravou stranou
Extrémy funkcí více proměnných

Extrémy funkce více proměnných definované implicitně
Fourierovy řady

Komplexní rovnice
Holomorfní funkce















































































































































































Fyzika

Je zákeřná protože v každé souborce je něco jiného, naštěstí
jsou okruhy připadající do úvahy předneseny na konzultaci.

Rozhodně tedy doporučuji konzultaci navštívit.

























































































































Teorie obvodů













































Elektrická měření

Jsou zákeřná, pokaždé jde o nějakou aplikaci operačního
zesilovače, v rámci otázky je nutné spočítat odpory

zpětnovazební sítě a výslednou chybu, následující řešené
příklady jsou ze skript na cvičení, kde jsou jejich kompletní

zadání téměř úplně na konci. Pro přípravu doporučuji projít si
mimo tohoto také některé příklady ze starších zadání.































Teorie elektromagnetického pole

Tato kapitola obsahuje pouze několik vyřešených příkladů na
vlnu. Než začnete něco podobného řešít je dobré si přečíst

příslušnou kapitolu ve výkladových skriptech. Vlna vypadá sice
děsivě ale je to jen tupé dosazení do několika pitomých

vzorečků, takže to jsou 4 body téměř zadarmo.
Jiné příklady zde nejsou protože všechny příklady z pole jsou

k zblití protože se každý řeší jinak, takže pro studium
doporučuji skripta s příklady.













Výpočetní technika

Úvod do počítačových systémů

Otázky z těchto předmětů se ve zkoušce opakují skoro pořád
dokola, zde jsou odpovědi na ty nejčastější, k podrobnějšímu

studiu doporučuji slides z UPS



Co je důvodem možné nepřesnosti výsledků aritmetických operací s čísly v pohyblivé řádové čárce?
Ukažte též na zjednodušeném příkladu.

Číslo se zobrazí na mantisu a exponent. Mantisa se zaokrouhlí na x platných binárních hodnot.

Uveďte základní principy objekového programování.
Definování vlastností objektu v uceleném bloku. Dědičnost vlastností z otce na syna ( bloku otce pouze
pozměníme některé vlastnosti, jiné přidáme až máme objekt námi požadovaný). Polymorfismus - hierarchie -
komunikace.. Možnost znepřístupnění některých části objektu jiným uživatelům (výhodná obrana proti
nechtěným změnám). Přetížené operátory. Vyšší nároky na systémové vybavení počítače.

Jaké znáte způsoby popisu logických funkcí?
Karnaughova mapa, pravdivostní tabulka, Svobodova mapa, algebraický výraz, schéma zapojení logických členů

Jaký je rozdíl mezi instrukcemi  shr (posun v pravo) a  sar (aritmetický posun vpravo) procesoru 8086.
Posun v pravo posune obsah adresy o n míst doprava prázdné bity  nahradí nulami.
Aritmetický posun zaroluje obsahem adresy o n míst. Hodnota bitu na konci se vždy zaroluje na začátek.
Hodnota posunovaného bitu se vždy ukládá do CF.

Co znamená přeplnění a nenaplnění v pohyblivé řádové čárce? Co je normalizovaný tvar čísel a proč se
používá?

Co je ordinální typ?
Pro ordinální typ jsou definovány funkce ORD, SUCC a PRED, tzn. každé hodnotě x typu T je přiřazeno její
ordinální číslo ORD(x). Funkce ORD přitom zachovává uspořádání. Každé hodnotě x typu T je přiřazen i její
následník funkcí SUCC(x).
ORD(SUCC(x))=ORD(x)+1 neplatí pro max. hodnotu ORD(x)
Každé hodnotě x ordinálního typu T je funkcí PRED přiřazen její předchůdce PRED(x)
ORD(PRED(x))=ORD(x)-1 neplatí pro min hodnotu ORD(x)
Jedná se typy uživatelem definované a typy integer, bolean, char.

Jaké způsoby náhrady formálních parametrů skutečnými u procedur a funkcí znáte?
Jedná se o parametry volané hodnotou a volané odkazem. Parametr volaný hodnou představuje v těle procedury
lokální proměnnou, které je na začátku přidělena hodnota formálního parametru. Pomocí parametrů volaných
hodnotou reprezentujeme v proceduře její vstupní hodnoty. Parametr volaný odkazem představuje vždy tu
konkrétní proměnnou, která je určena skutečným parametrem a jejíž adresa umístění se vypočte na začátku
provádění procedury. Reprezentuje v proceduře její výstupní proměnné.

 Jaký bude výsledný obsah registrů po provedení tohoto úseku programu? Jeho původní obsah je al=0Fh?
mov cl,3
shr al,cl

Na počátku je al=00001111b po posunu v pravo o 3 místa je al=00000001b=01h

Kolika různých hodnot může nabývat proměnná typu set of 1..4?
Jedná se o množiny {},{1},{2},{3},{4},{1,2},{1,3},{1,4}{2,3},{2,4},{3,4},{1,2,3}, {1,2,4}, {1,3,4}, {2,3,4},
{1,2,3,4} nebo-li 2n  možností.

Jak se liší parametr procedury volaný hodnotou od lokální proměnné?
Dá se přetypovat jinak se snad neliší.

Bistabilní klopné obvody. Uveďte jejich použití a rozdělení. Charakterizujte hranové a hladinové klopné
obvody.

Jak jsou zobrazena čísla v tzv. pohyblivé řádové čárce? (Neuvažujte použití tzv. skryté jedničky). Jak se
provedou operace sčítání, odčítání? (stačí základní princip.)



Co vše připouští jazyk Pascal jako skutečný para metr procedury v případě, že odpovídající formální
parametr je typu T a je nahrazován odkazem?
Každý formální parametr procedury volaný hodnotou představuje v těle procedury lok. Proměnnou, jejíž typ je
dán typem formálního parametru a která se na začátku provádění procedury přiřadí hodnota skutečného
parametru.
Přípustným skutečným parametrem je proto libovolný výraz, jehož hodnota je kompatibilní vzhledem k přiřazení
s typem formálního parametru.

K čemu slouží ve standardním jazyku Pascal hodnoty typu ukazatel?
Hodnoty typu ukazatel slouží k vytváření dynamických seznamů. Jako jsou různé zásobníky, fronty a nebo
stromové struktury.
Dynamické proměnné nejsou označeny identifikátorem, ale identifikují se pomocí ukazatelů.

Vysvětlete základní rozdíl mezi kombinačními a sekvenčními obvody
Kombinační obvody - výstupní proměnné jsou funkcí pouze proměnných vstupních
Sekvenční obvody - výstupní proměnné jsou funkcí vstupních a vnitřních proměnných (výstup závisí na
„historii“, která je uložena v paměťových členech).

Co je programový čítač a co je registr instrukcí? Co obsahují? Co se provádí v rámci základního cyklu
počítače (Instrukčního cyklu) a jak se při něm mění obsahy uvedených registrů.

Proč je někdy výhodně specifikovat jako var parametry, které jsou typu pole nebo záznam, přestože se
jejich hodnota nemění?
Pokud jsou specifikovány v některé proceduře jako volané hodnotu, musí si počítač reservovat paměťový prostor
pro celé pole nebo záznam. Jestliže jsou ale volané jako var parametry, počítač si prostor  nevyhrazuje, ale
odkazuje se přímo do míst, kde je daná proměnná uložena v paměti.

Kdy je vhodné použít datovou strukturu dvousměrně zřetězený seznam?
Je vhodné ji použít v případě, ze potřebujeme mít vzájemnou návaznost prvků seznamu na sebe. Potřebujeme-li
efektivně procházet seznamem z libovolného místa tam i zpět.

Jaký je rozdíl mezi datovým typem pole (array) a záznam (record) v Pascalu?
Datový typ pole array má všechny prvky pole stejného typu, zatímco záznam record může obsahovat prvky
různých typů, nebo i typů proměnných viz. Použití příkazu  case.

Jak se od sebe liší soubory typu text a typu file of char v Pascalu?
Soubory typu text mají definovány další pomocné znaky jako ukončení řádku a jsou nad nimi definovány další
funkce. Soubory typu char se chovají jako soubory kteréhokoli  jiného typu.

Co je stránkování a jak se realizuje? Vysvětlete pojmy virtuální adresový prostor, fyzický adresový
prostor, stránka, rámec. Kde je uložena tabulka stránek?

Vysvětlete význam segmentových registrů CS, SS, DS, ES procesoru 8086. Na příkladu jednoho z nich,
který si vyberete, naznačte jejich použití.
CS - code segment, SS - stack segment, DS - data segment, ES – extra segment

Co všechno je třeba uvést v programu v jazyce Turbo Pascal, abychom mohli číst data z textového
souboru jménem MOJEDATA.TXT v aktuálním adresáři?
Var c: text;
assign(c,“mojedata.txt“);
reset c;
read ...

 Co je přímý kód? Jak jsou v něm čísla zobrazena? Jak se pozná obraz záporného čísla. Jak se v tomto
kódu provádí sčítání a jak se při něm pozná přeplnění? (Uvažujte dvojkovou soustavu.)
První bit přímého kódu znamená znaménko, je-li 1 potom je hodnota záporná.



Charakterizujte funkční vlastnosti  pamětí RAM, ROM, PROM, EPROM a EEPROM z hlediska
uchování uložené informace. které z uvedených typů pamětí se požívají pro konstrukci hlavní paměti
počítačů?
RAM - paměť určená pro čtení i zápis - energeticky závislá
ROM - Paměť permanentní -obsah je určen při výrobě
PROM - paměť permanentní - jednorázové naprogramování
EPROM - paměť semipermanentní - obsah určen naprogramování, lze ji vymazat a přeprogramovat UV zářením.
EEPROM - elektronicky programovatelná
Kromě paměti RAM jsou ostatní energeticky nezávislé.
Pro konstrukci počítače slouží paměti RAM a ROM.

Vysvětlete, co je proměnná (parametr) typu procedura a k čemu se používá.
Při psaní nekterých procedur a funkcí je užitečné považovat za parametr nejen datové objekty s nimiž procedura
(funkce) pracuje, ale též některé dílčí akce, které mají být uvnitř procedury (funkce)použity. K tomu slouží
procedurální a funkcionální parametry. Příklad procedury s procedurálním parametrem.
PROCEDURE proc(x:REAL;PROCEDURE fp(fx:INTEGER; VAR fy:REAL));
Přípustným skutečným parametrem je v případě procedurálního parametru identifikátor procedury, jejíž
parametry jsou téhož druhu a téhož typu jako odpovídající parametry formální procedury. V případě
funkcionálního parametru, se dále požaduje aby typem skutečné funkce byl týž jako typ formální funkce. Jako
skutečné parametry nemohou být použity identifikátory standardních procedur a funkcí.

Vysvětlete, co jsou syntaktické diagramy a k čemu slouží.
Syntaktické diagramy jsou grafickým vyjádřením problému, tak jak jej lze po částech řešit. Slouží k názornému
vysvětlení principu programu, případně je možné podle něj sestavit daný program v některém z programovacích
jazyků.

Vysvětlete funkci následujícího fragmentu programu pro mikroprocesor I8086 a okomentujte jednotlivé
instrukce:

...

...
NOVEMAX: mov AL,[SI] ; Přiřadí do AL hodnotu kam ukazuje ukazatel SI

mov DX,SI ; Přiřadí do DX hodnotu SI
DALSIPRV: dec CX ; Sníží hodnotu CX o jedničku

jz KONEC ; Pokud je hodnota CX rovna nule, tak skočí na KONEC
inc SI ; Zvýší hodnotu SI o jedničku
cmp AL,[SI] ; Porovná hodnoty AL s další hodnotou, na kterou ukazuje SI

; (provede jejich rozdíl a nastaví FLAGGS
jb NOVEMAX ;  Zjistí hodnotu CF a pokud je jednička, tak byl rozdíl

; záporné číslo a proto skočí na NOVEMAX
jmp DALSIPRV ; Skočí na DALSIPRV

KONEC: ... ; Návěští KONEC:

Proč musí být v deklaraci typu ukazatel uveden doménový typ.
Dynamická proměnná nemá přidělen identifikátor, ale identifikuje se pomocí hodnoty zvláštního typu, kterou
nazýváme ukazatelem a kterou lze považovat za abstrakci adresy umístění dynamické proměnné v paměti.
Každý typ ukazatel je vázán na jeden typ dynamických proměnných, který se nazývá doménový typ ukazatele a
určuje se v popisu ukazatele. Jde o to, aby počítač věděl s jakým typem má co do činění.

Jaké operace jsou charakteristické pro datový typ fronta?
PUSH - uloží prvek na začátek seznamu
POP - odebrání prvku z konce seznamu
kontrola naplnění
inicializace
výpis prvků



Vysvětlete rozdíl mezi logickými obvody se standardním výstupem, třístavovým výstupem a s výstupem s
otevřeným kolektorem.
Klasickému standardnímu odpovídá kladná logika výstupu / jedničce odpovídá vyšší napětí
Obvodu s otevřeným kolektorem odpovídá záporná logika / jedničce odpovídá nižší napětí.
Třístavový výstup má navíc ještě hodnotu vysoké impedance. (0,1,Z).

Co je doplňkový kód? Jak jsou v něm čísla zobrazena? Jak se pozná  obraz  záporného čísla? Jak se v
tomto kódu provádí sčítání a jak se při něm pozná přeplnění? (Uvažujte pouze dvojkovou soustavu.)
Najděte obrazy čísel -3 a -6 a obraz jejich součtu v doplňkovém kódu, pro tuto reprezentaci uvažujte
čtyřbytovou řádovou mřížku.

Vysvětlete rozdíl mezi překladačem a interpretem.
Překladač převádí zdrojový program do instrukcí cílového počítače, přeložený program potom sestaví s
knihovnami a pak umožní spuštění programu. Interpret přímo provádí instrukce zdrojového jazyka a knihovny
jsou jeho součástí.

Vysvětlete pojem podtečení při aritmetických operacích.
Podtečení nastává, pokud je nenulový výsledek menší než nejmenší zobrazitelné číslo, výsledek je potom nula.

Co je to operační systém a jaká je jeho funkce.
Je to souhrn programových modulů, které řídí práci počítače spouštějí a zastavují běh jednotlivých programů,
předělují jim technické prostředky počítače (např. Periferní zařízení) a zajišťují obsluhu těchto prostředků.

Jaký je rozdíl mezi Frontou a spojovým seznamem.
Fronta je datová struktura organizovaná tak, že přicházející informace je ukládána na konec posloupnosti, ze
které je možné informaci vybírat z jejího počátku. Spojový seznam je struktura, v níž místo ukládání a výběru
není určeno pevně, ale pomocí ukazovátka, oproti frontě lze u seznamu ukazovátkem pohybovat.

Co to je modul a jaká je struktura modulu v Turbo Pascalu?
Modul v sobě zahrnuje předdefinované konstanty, typy, proměnné, procedury a funkce, modul si může uživatel
vytvářet sám nebo používat již předem vytvořené systémové moduly, moduly=jednotka+program (samostatné
soubory v překládání).
Struktura modulu:
Unit (název modulu)
Interface - deklarace viditelné pro ostatní moduly nebo programy, které tento modul využívají.
Uses - umožňuje odkazovat se vzájemně mezi dvěma moduly. - nepovinné -
Implementation - definují se zde pomocné funkce a proměnné a jsou zde uvedena těla funkcí a procedur
deklarovaných ze sekce interface.

Jaký je rozdíl mezi zobrazením čísel v pevné a pohyblivé řádové čárce?
Hodnoty typu real se v paměti počítače zobrazují jako čísla v pohyblivé řádové čárce, tj. jako dvojice (M,N), kde
M je mantisa a N je exponent. Číslo = M*10N

Jaký je rozdíl mezi počítačovou a aritmetikou typu integer a aritmetikou celých čísel?
Rozsah čísel typu integer je omezen hodnotou maxint (u 16 bitových počítačů je maxint = 215), v případě jejího
překročení může dojít k přetečení.

Co je to editor?
Zabezpečuje práci s textem: vkládání, rušení a přepisování textu, pohyby kurzoru, práce s úsekem textu,
vyhledávání a náhrada textu apod.

Proč při programování používáme procedury?
Každý složitější mechanismus je třeba řídit hierarchickým způsobem. Spočívá to v zavedení systému vrstev tak,
že vyšší vrstvy pracují s obecnějšími informacemi, zatímco nižší se zabývají detaily, lepší orientace  a
přehlednost.

Vysvětlete rozdíl mezi sekvenčním a přímým přístupem k souboru.
Sekvenční přístup je přístup postupný, složky souboru nelze zpracovávat v libovolném pořadí. Přímý přístup
umožňuje přístup ke složkám v libovolném pořadí (nastavení procedury seek).



Jaké jsou základní části počítač von Neumannova typu?
Operační paměť, procesor, přídavné zařízení, řadič.

Jaké znáte strukturované typy v Pascalu?
Pole, záznam, množina, soubor

Vysvětlete rozdíl mezi zásobníkem a seznamem.
Do zásobníku se ukládají určité prvku a odebírají se v opačném pořadí, odebírán je vždy poslední vložený prvek
systém LiFo. U seznamu je to systémem FiFo.

Vysvětlete rozdíl mezi datovým typem real a množinou reálných čísel.
Množina hodnot typu real je konečnou podmnožinou reálný čísel. Je omezena rozlišovacími schopnostmi
počítače a maximální a minimální hodnotou.

Vysvětlete při kterých aritmetických operacích dochází k podtečení.
Je to u aritmetický operací používaných v typu real.

Vysvětlete rozdíl mezi jednorozměrným polem a spojovým seznamem jazyku Pascal.
Pole se skládá z pevného počtu složek. Spojový seznam se neskládá z pevného počtu složek.

Vysvětlete pojem proměnná.
Je to datový objekt, který má své jméno a hodnotu, obor přípustných hodnot je dán typem proměnné, kterým je
rovněž stanoveno, jaké operace můžeme s proměnnou provádět, hodnotu proměnné definuje přiřazovací příkaz
nebo příkaz vstupu.

 Jaké jsou etapy řešení úloh na počítači?
 Definice problému (vstupní, výstupní údaje ...)
 nástin řešení
 sestavení algoritmu (vývojové diagramy, ...)
 kódování programu (zápis algoritmu v programovacím jazyce)
 ladění programu (odstranění chyb)
 zpracování dokumentace a udržování programu

Kolik různých hodnot lze zobrazit ve slově dlouhém 2 byty?
2 byty = 16 bitů ......... n = 215 hodnot.

Co je syntaxe a sémantika programovacího jazyka?
Syntaxe je souhrn pravidel udávajících přípustné tvary dílčích konstrukcí a celého programu. Sémantika udává
význam jednotlivých konstrukcí.

V čem se liší vyšší programovací jazyky od strojově orientovaných jazyků?
Programování ve strojovém kódu je velmi pracné a napsané programy nejsou přenosné na jiný typ počítače, lépe
využívají ale procesor a operační paměť.
Vyšší programovací jazyky obecně nejsou závislé na typu počítače a na operační systému.

 Jaké vlastnosti má algoritmus?
Má být hromadný  (aby vycházel z měnitelných vstupních údajů), dekorministický (aby byl každý krok
jednoznačně definován), konečný a resultativní ( aby po provedení konečného počtu kroků vedl k požadovaným
výsledkům.

Vysvětlete rozdíl mezi pamětí RAM a ROM.
RAM - umožňuje libovolný přístup k jednotlivým buňkám (čtení + zápis)
ROM - lze z ní pouze číst, pevná PROM - programovatelná 1x, EPROM - el. Programovatelná smazaní UV
záření.



SEZNAM – posloupnost údajů, do níž
můžeme přidávat nové údaje, nebo rušit.
Operace: vytvoř nového, vložení, zrušení,
nastavení na zač., na konec, posun ukaz. na
další prvek. Implementace: pomocí pole,
dvou zásobníků, ukazatelů.
TABULKA – při výběru přihlížíme k obsahu
ulož. inf. = asoc. pam.
STROMY – vyjádř. hierarch. vazby mezi
zprac. objekty.
SBĚRNICE – soustava vodičů, slouží ke
komun. mezi perif. (paměť, i/o brány, radiče
atd.) Adresová část – slouží k určení
jednotky. Datová část – přenos dat. Řídící
část – povely řídícího char. (směr přenostu,
rozliš. paměť či perif prostoru, signalizace
žádosti o přeruš. a povolení)
ŘADIČ – řídící jedn. poč. Sekv. obvod –
vstupy :stavové sign., výstupy: řídící signály.
Zákl. cyklus:
Start – Init – ReadInstr - <OZ> - operace
0,1... – inter? [ano- obsl.], ne+ano –
ReadInstr.
CACHE – mezi proc a oper.pam. menší
rychlejší. naplň.se údaji z oper. pam. (inst.,
oper.)., adresa v oper. pam (slouží jako klíč
pro vyhled dane inf. v cache). Asoc. pam. –
výběr podle části ulož inf. (klíče)
PROGR.ČÍTAČ+REG.INSTR.+CYKLUS –RI
obs.prováděnou.instr. (co,kam,kde,s čím). IP-
adr. násled. instr. segmentace (úspora HP).
adr = posun. + 16xseg. Cyklus – Reset ->
inic -> read (cpu vyšle adr., paměť vyšle
instr., cpu ji dekóduje) -> vykon.
PŘERUŠENÍ – vnější –perif., havar.. vnitřní –
chyby oper. Reakce: Rozhodnutí o obsluze,
ident. příčíny, ulož. CS,IP,Flags do zás.,
nalez. adr., převed. obluhy, IRET
STRÁNKOVÁNÍ (virt., fyz., str. rámec) –
virt. adr. prostor – úseky pevné délky
(stránky). fyz. adr. – stejně velké úseky (str.
rámce). Virt. ve vnější pam. tabulky stránek.
Stránkování – pokud je str. přítomna v hl.
pam. přemění se její virt. adr. na fyz.; není-li,
vyvol. se přer., načte se str z vnější pam.;
pokud není volný rámec, jeden se uvolní
RAM,ROM... –energ. záv. ram,sram,dram.
nezáv. : perman. – rom, prom. semiperman –
eprom, eeprom). HP = DRAM
HIERARCH.PAMĚŤ SYST. - =
několikaúrovňové uspoř. pamětí různých
kapacit a rychlostí. cíl – max výkon. Cena je
přímo úměr. kapacitě, nepřímo době příst.
Tabulka: registry(ko, ns), cache(sram, 10ns),
hp (dram, 50ns), vp(DISK), záložní. Virt.
paměť – několik pamětí různých param.
řízených aby vytvář. pamět prostory potřebné
velikosti pro programy a pro data. Umožňuje
– real. 1 nebo více virt. adr. prostorů; úspor.
HP; přemístění částí v HP bez nutnosti je
znovu překládat; ochrana. Virt. pracuje z virt.
adr. HP pracuje s fyz.
SČÍTAČKA ODČÍTAČKA 4.bit v doplň –
D(x) = x, x≥0, M+x, x<0. 4.bit. M=2^4.  –
½M ≤ x ≤ ½M (-1 = 1111). Sčítačka: a0b0 =>
Σ => s0. nejvyšší řád : p*q NAND = overfl.
Odčítačka: stejný, ale b jsou negovaný
PŘÍMÝ KÓD – |X| < ½M (-1 = 1001)
ČÍSLA V POHYBL. ČÁRCE – A=m*z^e.
exponent je největší možný – přeplnění.
nejmenší – nenaplnění. Normalizace – není
možné posunout mantisu doleva (jednodušší
alg.)
DOPLŇ. KÓD v 10 SOUST. – D(-x) = 999-
D(x)+1
PROMĚNNÉ: int, real, bool, char, ord (fce
ord, succ, pred, znaky mají své ord. číslo),
interval (podmnož. hodnot ordin. typu),
výčtové
DYNAMICKÉ PROMENNÉ – přímá adresace
proměnných – přístup k proměnným
prostřednictvím jejich identifikátorů. nepř.
přístup – předpoklad je, aby adresa mohla být
hodnotou proměnné. není určen pro
deklarované proměnné, ale pro tzv.
dynamické proměnné – vznikají pri výpočtu
provedením zvláštního příkazu. Proměnná
typu ukazatel: hodnota adresa, každý typ
ukazatele umožňuje referencovat pouze
proměnné urč. typu. př. type refint =
^integer  var p,q: refint. Přiřazení hodnoty
proměnné typu ukazovatel je spojeno
s vytvářením dyn. prom. NEW(P)
PROCEDURY – hierarch. členěný program.
Lokál. proměnné – jen pro potřeby procedury.
Nelokál – proc. komunikuje s okolím.
Procedury s parametry: formální parametr –
zavádí se v hlavičce programu, skutečný
parametr – skutečná proměnná kterou se má
formální parametr nahradit při vyvolání
proc.(uvádí se v příkazu), parametry
nahrazované odkazem (var X:int) – formální
par se nahrazuje proměnnou, která je uved.
jako skuteč. param. Parametry nahrazované
hodnotou: lok. prom. typu T, které se přiřadí
poč. hodn. urč. skuteč. param. Použ – převést
do proc. určitou vstupní hodn, ze které
výpočet vychází    Procedure PROC (x:int;
y:int; var z:int) do z se uloží hodnota z PROC
FUNKCE – výsledkem je jediná hodnota
A=FCE(X,Y). REkurzivní: výhody: přehledné,
nevýhody: pomalejší
STRUKTUROVANÉ TYPY – Pole: array [typ
indexu] of typ. Vynulování všech prvků : for
i:=1 to 5 do a[i]:=0



Binární pole: K:=(D+H) div 2. Vícerozměrná :
[1..5, 1..5] Pole jako parametr: pro řeš.
vektorů, matic.. Typy řetězce: řetezec délky
n: packed array [1..n] of char
type slovo= packed array [1..10] of char;
var jmeno, prijmeni: slovo.
Write (jmeno:5) vytiskne prvních 5 znaků
ZÁZNAMY – zázn.se může skl. ze složek
různého typu.
typ str=packed array [1..max] of char
var student: record  jm:str; prijm:str; atd.
end; zápís: student.prumer:= 1.5. Mohou být
použíty jako param. proc. a fcí.
MNOŽINA – z každého ordinálního typu T
můžeme vytvářet typ množina z T : set of T.
Hodnotami tohoto typu jsou všechny množiny
vytvářene z hodnot typu T. Typ T se nazývá
bázovým typem daného typu mn.
type den=(po, ut, st...) ; tyden= set of den;
zn=set of char;
var samohl: zn; cisla: set of 0..255. Zápis:
cisla:= [2,9,5]. Konstruktor mnoziny: Výraz
vyjadřující konstrukci množiny z jejich prvků
[1,2,4] [`a`..`z`]  [0,1,2...9]
SOUBOR – posl. složek stejného typu, počet
není omezen, složky lze číst nebo vytvářet
pouze postupně od začátku. Při provádění
programu je každé proměnné typu soubor
přiřazen fyzický soubor ulož např. na disku.
Z hlediska ex. fyz. souboru se dělí na vnější
(trvalé), vnitřní (dočasné). Typ soubor – file
of typ složek. např. program cisla(input,
output)    var A:int; zaporna: file of integer ...
Přístupová proměnná souboru – tzv. okénko
do souboru ve kterém se při čtení objevují
hodnoty jednotl. složek a při vytv. zapisujeme
nové složky. Postupné čtení: reset(s) –
otevření souboru pro čtení. posun okenka na
další složku get(s). vytváření souboru rewrite
(s). zápis nových složek put (s)
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