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Optlckil mechanika 
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Základní deska 
- Je oznllěorina ta"' Jako 
motherboard e, malnboard. 
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v• čá ti ze kterých se skládá osobní počítač 
4. Vyjmenujte alespoň tn sou s ' . ., · 

. • časné době ex1stuJ1. 
5. Uveďte, jaké typy monitoru v sou 

, á v , , které umožňuje snímat obrazovou předlohu do POČí 
6. Jak se nazyv zanzem, tače? 

Uvnitř počítače 
Ještě než se pustíme do práce s počítačem, představme si blíže některé ze Zák) 

ad. 

ních komponentů, které jej tvoří. 

Jak již bylo řečeno, základ počítače tvoří počítačová skříň, ve které jsou instalová. 

ny a vzájemně propojeny všechny důležité interní komponenty a součástky. Jso 

to zejména: základní deska, procesor, operační paměť, pevný disk, zdro1· po v,

1 
u 

Cl a-

Če, přídavné karty a optická mechanika (CD-ROM či DVD mechanika). 

Uklactnr deska Zdroj počítače Pamět: , , 

Základní deska 
Do počítačové skříně se . 

neJprve připevň . , , 
motherboard (mateřská d k UJe zakladní deska. Říká se jí take 

lk 
es a) nebo tak • , • 

ve é množství součástek _ . Y mainboard (hlavní deska). Na ni ie 

I • 1ntegrovany· h b . . 
a s otu. Motherboard tv v, • • c O vodu, vodivých spojů, konektoru 
N , ori Jakousi át v • 

ěktere se zasouvají přímo d . P er propoJující jednotlivé komponenty. 

slot • (h dd · 0 ni (procesor ě , 
u ar isky, grafické k ) ' pam ť RAM), jiné se připojují pomoci 

arty . Pomocí kon k • 
e toru se připojují periferie. 



Hardware počíta č e :• Seznámení s poči taéem 

Procesor 
Je to jedna z nejdůležitějších součástek počítače. Procesor zodpovídá prakticky za 

všechno, co se v počítači děje, počínaje jednoduchým pohybem myši po pracovní 

ploše přes zobrazování oken na monitoru, zadávání tučného písma ve Wordu až 

po vykreslování grafiky v multimédiích či hrách. 

Procesor je součástka velká na šířku i délku jenom několik centimetrů, 

ale obsahuje miliony součástek. Jeho rychlost ovlivňuje dost značně 

i rychlost celého počítače. 

Procesor je umístěn na základní desce v tzv. patici procesoru. 

Chlazení 
procesoru 

I když jsou současné proceso

ry tvořeny z mikroskopických 

součástek, díky jejich velikému 

počtu se hodně zahřívají. Po

kud by se nějak neochlazova

ly, velmi rychle by se přehřály 

a zničily. Ochlazování se děje 

pomocí malého ventilátorku, 

který se připevní na chladič tvo

řený kovovými žebry. Jedná se 

o tzv. aktivní chlazení proceso

ru. Sestava chladiče těsně přilé

há k horní straně pláště proce

soru a odvádí z něj teplo, které 

procesor vyprodukuje. 

Operační paměť počítače (RAM) 
Zapnutý počítač zpracovává v každém okamžiku (a to i když s ním zrovna 

nepracujeme) statisíce informací. Každý pohyb myši, stisknutá klávesa, zabli

kání kurzoru, každá zobrazená čárka na monitoru - to je obrovské množství 

údajů, které musí počítač prakticky pořád od okamžiku zapnutí až do vypnutí 

zpracovávat. 

Pro velmi rychlé ukládání a znovunačítání dat se používá jeho paměť. Říká 

se jí operační paměť RAM. Slouží k ukládání a načítání informací, které počí

tač často potřebuje, anebo těch, které jsou prozatímní (dočasné) - například 

rozkreslený obrázek nebo rozepsaný dopis. Dokud počítači nedáte příkaz, aby je 

zapsal na pevný disk, nechá je v paměti RAM. V každém případě se při vypínání 

(a restartu) počítače paměť RAM celá maže. Proto také, když vypnou proud, 

přijdete o všechna neuložená data. 

Paměti RAM vypadají jako ploché destičky, jsou to tzv. paměťové moduly. 

Do počítače jich můžete dát několik (podle počtu paměťových slotů). 

Platí: Čím víc paměti, tím lépe, tím bude počítač rychlejší. 

1 Něco navíc 

Výkon procesoru 
- vykazuje takzvan6 
taktovací frekVence 
pro~soru. Je u~ána 
v Jednotkách GHz 
(gigahertzích), napffklad 
hodnota 2,8 GHz znamená, 
fe procesor Je schopen 
vykonat 2 800 000 ooo (dvě 
mlllardy a osm set mlllonC,) 
pracovních operaci za 
sekundu! úctyhodný výkon, 
co fikáte? 

1m11i1miimími11111111111111111111111 ,,, "' 1111111 

'' Něco navíc 

Výkon RAM 
- dnes běžná hodnota 
výkonu pamttl RAM Je af na 
úrovni několika glgabyt1t 
Napffklad u nových počltačO 
s moderními operačními 
~my (a pfl pofadavku 
provozovalnfnáročných 
multlm6dlí, napf. her) 
by měla bft poiadována 
mlnlmálně Instalace 
ope111čnf paměti o hodnotě 
1 GB (lépe více}. 
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I Pevný disk počítače I 

Dlakori plotna 

~ Něco navíc 

Ukládáni záznamu 
na pevném disku 
Data Jsou uk"dána 
na principu magnetického 
záznamu a to na 
tzv. diskových plotnách, 
kterých má harddlak 
obvykle několik (zále!í 
na kapacitě diaku). Plotny 
se rychle otáčejí (obvykle 
rychlostí 7200 ot/mln) 
- data Jsou zaznamenávána 
(a také zp6tně z ploten 
čtena) pomocí čtecích 
a táplsových hlav. Ty Jsou 
umístěny na vychylovacích 
raménkách a nedotýkající se 
pffmo povrchu ploten, nýbr! 
Jsou nad nimi ve vzdálenosti 
několika mlkrometrí.l. 

Detail čtecí 
zá laovéhla 
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Zdroj 

Je jasné, že počítač nebude fungovat bez proudu, 

vždycky ho musíte připojit do zásuvky, kde je 

230 V. A zdroj je tam proto, že součásti počítače 

potřebují napětí mnohem menší: 5 V nebo 12 V. 

Ale výkon (odběr proudu) nemá počítač zrovna 

nejmenší - průměrně kolem 300 W 

(pro srovnání - lustr mívá jednu žárovku 

100 W nebo tři žárovky 40 W. Ale to jsme 

nezapočítali odběr monitoru, který je většinou napájen zvlášť!) Není se 

tedy co divit, že i počítačový zdroj musí být ochlazován ventilátorkem. 

Pevný disk (harddisk) 
Pevný disk (neboli harddisk) slouží k trvalému ukládání dat. 

Je to tedy paměť, ve které jsou uloženy jak všechny programy 

(například i samotný operační systém), tak i datové soubory 

(dokumenty). A protože se s pojmem paměť budeme setkávat čas-

těji, řekněme si, čím je harddisk výjimečný. Je to největší typ paměti, 

se kterým se v počítači setkáte, dnešní harddisky mají kapacitu stovek 

gigabytů (GB) až jednotek terabytů (TB). Běžně jsou v současnosti v nových 

počítačích k dispozici pevné disky o kapacitě 300- 500 GB. 

Navíc je to paměť, která je trvalá - nemaže se po vypnutí počítače. 

Přídavné karty 

Grafický adaptér 

Také se říká grafická karta nebo videoadaptér. Pře

vádí informace z procesoru na tvar, který mo

nitor umí zpracovat. Důležitou informací je 

velikost grafické paměti, na které pak závi

sí rozlišení adaptéru (kolik bodů - pixelů -

vodorovně a kolik svisle je schopen zobrazit), 

a obnovovací frekvence (kolikrát za vteřinu překres

lí obraz na monitoru). Velikost grafické paměti se dnes 

počítá od desítek až po stovky MB. Největší paměť potřebují 

grafické karty na hry s propracovanou grafikou (prokreslené 

detaily na pozadí, rychlý pohyb ... ), a protože by se procesor 

í 
ní desce 

dost zdržoval propočítáváním podrobností obrazu, mají dražší adaptéry přímo 

v sobě druhý pomocný grafický procesor (akcelerátor). Grafická karta se zasunuje 

do příslušného slotu základní desky tak, aby její konektory (např. pro připojení 
monitorů) byly přístupné zvenčí. 

U méně výkonných počítačů může být jednodušší grafický adaptér integrován 
přímo na základní desce. 



Hardware počítače :- Seznámení s počítačem 

7 Zvuková karta 

Zvuková karta je potřebná k vytváření a poslechu hudby a zvuků vůbec. 

Je pravda, že i bez zvukové karty bude počítač pípat a pískat (ve většině případů 

má uvnitř počítačové skříně malý reproduktorek), ale jeho 

zvuky by vás určitě neuspokojily. Dnes se stala zvuková 

karta běžnou součástí počítače a některé základní desky ji 

už mají také integrovanou v sobě. 

Typická zvuková karta se (podobně jako grafická karta) zasunuje 

do příslušného slotu tak, aby její přední stěna s konektory byla přístupná 

zvenčí. Do jednotlivých konektorů se připojují výstupní (i vstupní) zařízení 

zvukové karty- např. do zeleného konektoru se připojuje reproduktor (sluchátka) 
nebo do růžového mikrofon. 

Optická mechanika 
V současné době snad ani není myslitelné, aby typický počítač nebyl vybaven tzv. 

optickou mechanikou. Jedná se o mechaniky CD a DVD, nejnověji pak Blu-ray 

mechaniky, jejichž princip čtení (i zápisu) dat je založen na tom, že úzce směro-

vaný laserový paprsek světla čte (či zaznamenává) data z optického disku (CD, 

DVD či Blu-ray disku). 

Naprostá většina dnešních DVD (a Blu-ray) mechanik umí ne

jen číst CD a DVD disky, ale umí na ně i zapisovat (vypalovat). 

Takovým mechanikám se říká vypalovací. Samozřejmě, 

že pro zápis (vypálení) dat musí mít taková 

mechanika k dispozici disk, který umožní zá-

Vlastni t61o zvukové karty 
• fadou elektron!~ 
kom nentů a obvodů 

Konektor, ktefý 

Konektory zvukové karty 
(napf. pro reproduktor:y 
ěl mikrofon) Jsou po lnatalacl 
karty vidět na zadní části 
akfíni poěftaěe. 

DVD mechanllau vlofeným 
optickým diakem 

pis (disky CD-R a DVD-R umožní pouze je- ~ "' • ~ l ;; , ~ yi_) 

den zápis, disky CD-RW a DVD-RW zápisy ~- ........... ~ ....... ..:a~~,r~1
,~
1 ~ ... ..,;.,,,;~:J'[~~l~l~~,..',·~jjJ~'~j 

k ' ) . _j /~ 11uJ 
opa ovane . ~Y/f,T~;i~~ 

Síťová karta 
Síťová karta slouží k připojení počítače k lokální počítačové síti. Pokud se 

jedná O skutečnou síťovou kartu, připojuje se k základní desce počítače obdob

ně jako např. zvuková karta. Vnější strana síťové karty pak má jediný konektor 

na připojení síťového kabelu (pozor - sítí je zde míněna počítačová síť, nikoliv 

elektrický rozvod 230 V). 

I elektronika pro připojení k počítačové síti již bývá často integrována do základ

ní desky, pak se hovoří o tzv. síťovém adaptéru. 

Síťovou kartu budete možná potřebovat i doma, pokud 

se rozhodnete zapojit dva počítače do vlastní minisítě 

(či k internetu). Určitě však jsou síťovou kartou (adap

térem) vybaveny počítače u vás ve škole. 

Kabel pro pllpojen( 
k aftl 

navíc 

Kapacita optických disků 
Pokud byste porovnávali 
kapacitu optických disků 
s běžnou disketou (která 
se dnes vlastně Již ani 
nepoužívá), pak jako vítěz 
jednoznačně vyjde optický 
disk. Kapacita u CD je 750 
až 800 MB, u jednovrstvého 
DVD 4,7 GB, u dvou
vrstvého DVD 8,5 GB dat. 
Jednovrstvé Blu-ray disky 
pojmou 25 GB, dvouvrstvé 
50 GB a oboustranné 
dvouvrstvé dokonce 
až 80 G B dat. Porovnejte 
s naprosto nedostačující 
kapacitou 1,44 MB 
u diskety •.• 
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Pamatujte 

Hardware Je veikeré 
„železo, plast a sklo" - tedy 
fyzické souUatky tvof fcf 
počftaě, software Jsou 
pak programy, které toto 
.,felezo" oflvuJf. 

Informatika pro základní školy :- 1. díl 

Hardware a software 
Budete-li alespoň trochu pracovat s počítači, rozhodně se nevyhnete dvěma 

základním slovům, která zřejmě budete slýchat poměrně často. Jsou to slova 

hardware a software. A co znamenají? 

Hardware 

Hardware je veškeré technické vybavení počítače. Je to vše, na co si můžete 

sáhnout, co je vidět, i to, co je skryto uvnitř skříně počítače. Hardware je prostě 

veškerá ta báječná technika, která dělá počítač počítačem. Patří sem ale napfíklad 

i klávesnice, myš, diskety, kompaktní disky, kabely apod. 

Software 
Software je veškeré programové vybavení počítače. Zní to moc odborně? Zapojte 

trošku představivosti. Software je vše, co sice není hmatatelné, co nemůžete vzít do 

ruky, ale bez čeho by počítač nemohl pracovat. 

Software je to, co počítač po jeho spuštění oživí. Pokud byste totiž počítač bez soft

waru (tedy tzv. nenainstalovaný) zapnuli, nedělal by vůbec nic - byl by „mrtvý" . 

I když software není vidět, je stejně důležitý jako hardware. Vaše oblíbená hra, 

kterou si pfinesete na kompaktním disku od kamaráda, to je software. Dopis, 

který na počítači napíšete, vytváfíte v textovém editoru - a to je také software. 

Obrázek, který namalujete v počítači, můžete malovat pouze díky softwaru, ope

rační systém počítače je také software. 

Software jsou tedy programy, které někdo stvořil proto, aby uživatelé mohli s počíta

čem vůbec pracovat. 

Hardware a software počítače 

"t ·· . ~ --· APLIKAČNÍ SOFTWARE 
Textový editor, grafický editor, tabulkový procesor, 

program pro posíljnf poity, multJrnedi.lnf programy, ... 

- ; r, 1 ·• · ·: ·, ť/' , . :,v ,.::, ,rif,-i-,,}~f6'.i:<1~i i~t~~f;-?1"«~~~/--i 
. / ' -'_ •. '1_ •~1.-~'' T •. ~-- ·., . .I. '.JJ, ......... •l.T\~ ........ ,X1f/ .. _.-:l .... , 

~ ,, . ' : . •,1 • ,• 
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HARDWARE 

·~: .- . ' . ~ ~ 

I 

, ' . ,. 

Fyzické vybavení počítače (procesor, pevný disk, DVD jednotka, 

klávesnice, myš, monitor atd.) 


