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Vnitřní a vnější zařízení počítače
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Anotace

Prezentace s výkladem

Metodický pokyn

Učební materiál pro seznámení s hardwarem počítače
typu PC

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora
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Zařízení počítače
Počítač, jako takový, je elektronické zařízení složené z různých
dílů (zařízení), kterým říkáme komponenty počítače a můžeme
k němu připojit různá další zařízení, kterým říkáme periferní
zařízení počítače.
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Zařízení počítače
Počítač, jako takový, je elektronické zařízení složené z různých
dílů (zařízení), kterým říkáme komponenty počítače a můžeme
k němu připojit různá další zařízení, kterým říkáme periferní
zařízení počítače.
Tato zařízení počítače potom rozdělujeme do
dvou základních skupin, na zařízení:
Vnitřní:

Vnější:

(komponenty počítače)

(periferní zařízení počítače)
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Zařízení počítače
Tato zařízení počítače potom rozdělujeme do
dvou základních skupin, na zařízení:

Vnitřní:

Vnější:

(komponenty počítače)

(periferní zařízení počítače)
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

skříň počítače
napájecí zdroj
základní deska
procesor
operační paměť
grafická karta
paměťové mechaniky
zvuková karta
síťová karta a další…
Zpět

zobrazovací jednotka
klávesnice
polohovací zařízení
reproduktory
tiskárna
skenner
zařízení pro zpracování obrazu
herní zařízení
ostatní periferní zařízení
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•

Seznam literatury a pramenů

•

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby
výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských
zařízení. Jákékoliv další využití podléhá autorskému
zákonu.

Použité zdroje:

Objekty použité k vytvoření prezentace jsou součástí knihovny Microsoft® Office PowerPoint®
2003 a vlastní tvorba autora.
Obrázky použité v této prezentaci jsou součástí knihovny Microsoft® Office PowerPoint® 2003 a
vlastní tvorba autora.
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