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A. Počítač, jeho komponenty a perifern í zařízení
funkce základních po čítačových komponent

POČÍTA Č
= elektronické zařízení, které zpracovává data pomocí předem vytvořeného programu

-HARDWARE /HW/

-SOFTWARE /SW/

1. části počítače
1.1. skříň počítače
-je hardware pro počítače, která slouží k mechanickému upevnění všech ostatních
vnitřních dílů ačástí počítače.

-dělí se na 2 typy:

DESKTOP X TOWER

– „naležato “ - „nastojato“

-může být také součástí monitorů (iMac)

-na přední straně skříně jsou ovládací prvky(zapnutí,restart), diody(signalizující zapnutí
či práci s harddiskem), porty(bývají i vzadu)

1.2. základní deska
je základem většiny počítačů

-jejím úkolem je zprostředkovat komunikaci mezi jednotlivými komponenty
počítače
-bývá označována jako základní nebo mateřská deska

-na výběru základní desky závisí výkon

-řídícím prvkem jsoučipy

-jejich soubor se nazýváčipová sada /chipset/

-je na ni velké množství slotů
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a)a)a)a) procesorprocesorprocesorprocesor
patří k základníčásti počítače

(něco jako mozek/srdce počítače)

=polovodičová součástka tvořená především křemíkovou destičkou s několika příměsemi

-vykonává instrukce, ze kterých jsou složeny programy

b) operační pamět
RAM
=dočasně uchovává programy a data za chodu počítače
-nestálá vnitřní elektronická paměť
-má rychlejší přístup, než vnější paměť /harddisk/

-pracují vřádech nanosekund
-její obsah se po vypnutí nebo restartu vymaže
-existuje iROM paměť – slouží pouze k přečtení údajů, které do ní zapsal

ji ž výrobceprocesupaměťového čipu

-druhy: jednojádrový x vícejádrový

-označení: INTEL pentium, AMD

c)c)c)c) SbSbSbSběěěěrnicernicernicernice
-propojuje vstupně-výstupní zařízení s procesorem
-umožňuje připojení různých rozšiřujících karet
� Grafická karta/VGA/
-umožňuje vytvořit v paměti obraz, který zobrazí na monitoru
� Zvuková karta/SOUND/
-vytváří signál, který se v reproduktoru mění ve zvuk
� Síťová karta
-zprostředkovává připojení k počítačové síti

1.3. Harddisk /HDD/

=uchovává programy i data i po vypnutí počítače
-je tvořenněkolika rotujícími kotouči umístěnými nadsebou,
kteréod zapnutí stále běží (až 7200otáčekzasekundu)

-kapacita: tolik gigabitů, kolik je schopen zaznamenat

(40G, 80G, 120G)

-data jsou uchovávány pomocí magnetické indukce

(provádí se pomocí cívky a el.proudu)



Maturitní okruhč.3

3

1.4. Optická média
� CD (CompactDisc)
-data jsou zaznamánávána pomocí laseru, který vytváří odrazivá a neodrazivá místa
-odrazivá a neodrazivá místa pak laser zpětně přečte jako nuly a jedničky, které jsou
převáděny na bity.

CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory)
CD-R (Compact Disc - Recordable)
CD-RW (Compact Disc ReWritable)
CD-RW

� DVD (Digital VersatileDisc)
- má ale větší kapacitu - buď 4, 7 nebo 8, 5 GB.

DVD-ROM (Digital Versatile Disc Read-Only Memory)
DVD-R (Digital Versatile Disc - Recordable)
DVD-RW (Digital Versatile Disk - ReWritable)
DVD-RAM (Digital Versatile Disc - Random Access Memory)
HD-DVD (High Definition Digital Versatile Disc) -měl být nástupcem DVD a CD

� BD (Blue-Ray Disc)
- je nástupcem CD a DVD
- má větší než CD a DVD kapacitu a to v rozmezí mezi 25 a 80 GB

BD-ROM (Blue-Ray Disc Read-Only Memory)
BD-R (Blue-Ray Disc - Recordable)
BD-RE (Blue-Ray Disc - REwritable)

1.5. Vstupní zařízení
a) Klávesnice
je vstupní zařízení sestávající z kláves

-je určená pro zadávání dat nebo ovládání připojeného zařízení
-rozlišujeme bezdrátové a klasické

b) Myš
malé polohovací zařízení
-převádí informace o změně své pozice na povrchu plochy (pohyb kurzoru na
monitoru)
-dříve se používali mechanické (kuličkové) myši, dnes už spíš optické nebo laserové
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1.6. Výstupní zařízení=Periférní zařízení
a) Monitor

zařízení sloužící k zobrazování textových a grafických informací.
jsou různé velikosti, různých typů připojení (VGA, DVI, HDMI)
-dva typy:CRT X LCD monitory

Je-li připojen k počítači, je propojen s grafickou kartou
b) Tiskárny
-slouží k přenosu dat uložených v elektronické podobě na papír

-typy: laserová, inkoustová,jehličková, termální /tepelná/

c) Scanery
zařízení umožňující fyzické 2D převést nebo 3D předlohy do digitální podoby pro

další využití v počítači

Další periférní zařízení-webkamery, sluchátka, reproduktory

B. Základní odbornépojmy

hardware, software, kompatibilní, analogová a digitální zařízení, bit, byte [bajt], interní,
externí, protokol, ovladač, program, dokument

� Hardware =jsou fyzickéčásti počítače

� Software=programové vybavení počítače

Zařízení:
� Kompatibilní zařízení-dvě zařízení, které lze ve větší nebo menší míře zaměnit,

protože mají stejná rozhraní, např: protokoly, instrukční kódy

� Digitální zařízení( číslicový, diskrétní, nespojitý)
pracuje s fyzikální veličinou, která reprezentuje dva stavy - nulu a jedničku.
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���� Analogová zařízení
zobrazují a zaznamenávají jednu spojitou veličinu pomocí jiné

analogový signál nebo záznam je úměrný původní veličině.
Příklady:analogový počítač zpracovává spojitý signál, jímž modeluje jiné veličiny.

���� Bit
je základní a současně nejmenší jednotkou informace,
1 bit= informace, získaná dpovědí na jednu otázku typu ano/ne

���� Byte
jednotka množství dat v informatice.
Označuje osm bitů
Jeden byte je obvykle nejmenší objem dat, se kterým dokáže počítač (resp. procesor)

přímo pracovat.

���� Interní= vnit řní X Externí = vnější
���� Protokol
konvence nebo standard, podle kterého probíhá elektronická komunikace a přenos dat
mezi dvěma koncovými body
���� Ovladač
software, který umožňuje operačnímu systému pracovat s hardwarem
���� Program
popis realizace dané úlohy v přesně definované formě vhodné pro provedení počítačem
���� Dokument
soubor sloužící k uložení dat

C. Von Neumannovakoncepcepočítače
koncepce v níž počítač užívá společnou paměť pro instrukce i data.
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� Operační paměť : uchování zpracovávaného programu,
� ALU - Arithmetic-logic Unit (aritmetickologická jednotka) provádí veškeré

aritmetické výpočty a logické operace.
� Řadič řídí činnost všechčástí počítače.
� Vstupní zařízení: určená provstupprogramuadat.
� Výstupní zařízeníurčená pro výstup výsledků, které program zpracoval
� Procesor: Řadič + ALU
� CPU - Central Processor Unit(centrální procesorová jednotka): Procesor +

Operační paměť

Princip činnosti počítače podle von Neumannova schématu
1. Do operační paměti se pomocí vstupních zařízení umístí program, který bude

provádět výpočet.
2. Stejným způsobem se do operační paměti umístí data, která bude program

zpracovávat
3. Proběhne vlastní výpočet( jednotlivé kroky provádí ALU)ALU je v průběhu výpočtu

spolu s ostatními modulyřízenařadičem počítače. Mezivýsledky výpočtu jsou
ukládány do operační paměti.

4. Poskončení výpočtu jsouvýsledkyposlány přesALU navýstupní zařízení.

výhody těchto počítačů :univerzálnost, jedna velká paměť
Nevýhody : postupnéčtení z paměti
Na Von Neumanově koncepci jsou založeny PC, PDA, Mobilní telefony a další.

D.Číselnésoustavy

Desítková (decimální)číselná soustava

zahrnuječíslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Dvojková (binární) číselná soustava

založená na mocnináchčísla 2 a zapisujeme jičíslicemi 0 a 1

Převod: dělení danéhočísla dvojkou→ číslo vydělíme 2 a pokud zůstane zbytek (1),
bude hodnota 1. Pokud nebude zbytek, bude hodnota 0.
- výsledný binární rozvoj zapisujeme odspodu
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173 : 2 = 86 (1)
86 : 2 = 43 (0)
43 : 2 = 21 (1)
21 : 2 = 10 (1)
10 : 2 = 5 (0)
5 : 2 = 2 (1)
2 : 2 = 1 (0)
1 : 2 = 0 (1)

Takže zápis decimálníhočísla 173 je ve dvojkové soustavě takto: 10101101
převod binárníhočísla 1101101 do soustavy decimální.

Převodčísla 1101101 bude vypadat následovně:1*26 + 1*25 + 0*24 + 1*23 + 1*22 + 0*21

+ 1*20 == 64 + 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 109

Šestnáctková (hexadecimální)číselná soustava
číslice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a znaky A(10) ,B(11), C(12), D(13), E(14), F(15)

Princip převodu: hledání nejvýšší možné mocninyčísla 16 v zadanémčísle

Příklad: 6540 - 163 (4 096) – to se tam vejde pouze jednou, takže 1.číslice bude 1. Po
odečtení dostanete 2 444 a dělit budete mocninou 162 (256). Dvě stě padesát šest256 se
do 2 444 vejde dokonce devětkrát, takže 2.číslice bude 9. Teď si zjistíte zbytek, a to 2
444 - 9 * 256 = 140. A 140 vydělíte mocninou 161 (16) a dostanete se na 3.číslici, na 8.
Následuje výpočet 140 - 8 * 16 = 12. Dvanáctka už není dělitelná šestnácti a v
hexadecimální soustavě ji reprezentuje písmeno C (což je 4. „číslice“).
Decimálníčíslo 6 540 tedy zapíšeme v hexadecimální soustavě jako 198C.


