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Základní pojmy – vybavení počítače 
 
 
 
Stručná anotace: 
 
Prezentace je určena jako obrazová a textová podpora k výuce učiva – Základní 
pojmy – vybavení počítače. Prezentace  seznamuje s  historií , základním 
vybavením počítače a jednotkou informace. 
 
 
  



HISTORIE POČÍTAČE  
 



Historie počítače 

ABAKUS  - předchůdce počítače  

    před 5 000 lety ve starém Řecku a Římě používali 
hliněnou nebo dřevěnou destičku,  do které 
vkládali kamínky „calculli“ – odtud název 
kalkulačka 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:RomanAbacusRecon.jpg


První číslicové počítače  

    byly vyrobeny ve 30. letech 20.století 

    za vynálezce je považován Charles Babbage, 
který už v 19.století vymyslel základní principy 
fungování stroje pro řešení složitých výpočtů 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CharlesBabbage.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/BabbageDifferenceEngine.jpg


Logaritmické tabulky  

    počátek 17. stol – v Anglii sestaveny první 
logaritmické tabulky  

    vzniká logaritmické pravítko  

 

Mechanické stroje  

první počítací stroje pracují na principu ozubených kol  

mechanické kalkulátory a staré pokladny  

programovatelné automaty  

 



Vývoj číslicových počítačů 

 vývoj od 30. let 20. století  

 převod dat na elektrické impulsy - digitální 
zpracování  

 vysoká rychlost zpracování informace  

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colossus.jpg


      předchůdce  

 

 

 

 

 

    

      současný počítač 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eniac.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Columbia_Supercomputer_-_NASA_Advanced_Supercomputing_Facility.jpg


Základní vybavení počítače se dělí na:  
 

 

HARDWARE 

technické vybavení počítače 

 

SOFTWARE 

programové  vybavení počítače 

 

 



POČÍTAČ  
 

je přístroj na zpracování informací elektronickou cestou 
 
 

Informace 

 je jakékoliv sdělení obsahující určité data,  která mají určitý  význam  (text, 
obrázek, číslo, zvuk, video, program, …) 

 

Jednotky informace 

základní jednotkou informace je 1bit (1 b),  

to je „0“ nebo „1“ v binárním kódování (nejmenší možné množství informace) 

 

8 bitů = 1 byte (B)  bajt 
1 kB = 1024 B = 8192 b kilobajt 
1 MB = 1024 kB   megabajt 
1 GB = 1024 MB  gigabajt 



Příklad: 

převod čísla 176 do dvojkové soustavy : 
 princip spočívá v neustálém dělení tohoto čísla dvojkou  

 (číslo vydělíme 2, pokud zůstane zbytek … bude hodnota 1, 

  pokud nebude zbytek … bude hodnota 0) 
 

 176 : 2 = 88  (0) 

 88 : 2 = 44  (0) 

 44 : 2 = 22  (0) 

 22 : 2 = 11  (0) 

 11 : 2 = 5  (1) 

 5 : 2 = 2  (1) 

 2 : 2 = 1  (0) 

 1 : 2 = 0  (1) 

 

Takže číslo 176 je ve dvojkové soustavě takto: 10110000  
     (zapisujeme odspodu) 

 


