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InformInformáácie a typy informcie a typy informááciicii
�� ÚÚdajdaj-- je kaje kažžddáá sprsprááva alebo jej va alebo jej ččasasťť, bez oh, bez ohľľadu na jej adu na jej 

informainformaččný obsah ný obsah ((čči novi nováá, alebo star, alebo staráá).).

ÚÚdajovdajovéé typytypy : cel: celéé ččíísla, resla, reáálne lne ččíísla, znaky, texty, ... sla, znaky, texty, ... 
(aj obraz, zvuk,... s(aj obraz, zvuk,... súú úúdaje)daje)

�� SprSpráávava-- je postupnosje postupnosťť akýchkoakýchkoľľvek rozlvek rozlíšíšiteiteľľných prvkov ných prvkov 
(symbolov).(symbolov).

�� ZnakZnak-- je grafickje grafickáá podoba symbolu z ktorej sa skladpodoba symbolu z ktorej sa skladáá úúdaj.daj.

�� InformInform ááciacia-- je sprje sprááva, ktorva, ktoráá prinprinášáša niea nieččo novo novéé, alebo , alebo 
zmenzmenššuje neistotu (neuruje neistotu (neurččitositosťť).).

�� Typy informTypy inform ááciicii –– textovtextovéé, , ččííselnselnéé, grafick, grafickéé, obraz, zvuk, , obraz, zvuk, 
video, ...video, ...

33PaedDr. Marek HraPaedDr. Marek Hraššnýný



OBSAH

PrPrááca s informca s informááciamiciami
�� InformInformáácie môcie môžžeme:eme:

•• ZZíískavaskavaťť (hlas, kniha, Internet, nosi(hlas, kniha, Internet, nosičče, ...)e, ...)

•• UchovUchováávavaťť (zap(zapíísasaťť, ulo, uložžiiťť v PC, napv PC, napáálili ťť na CD alebo na CD alebo 
USB kUSB kľľúúčč, zavesi, zavesiťť na Internet,...)na Internet,...)

•• SpracovaSpracovaťť (triedi(triediťť, vytvori, vytvoriťť z nich prezentz nich prezentááciu alebo ciu alebo 
knihu, akokoknihu, akokoľľvek upravivek upraviťť v rôznych programoch,....) v rôznych programoch,....) 

•• ŠíŠíririťť (kop(kopíírovarovaťť-- na CD, USB kna CD, USB kľľúúčč.., zavesi.., zavesiťť na Internet, na Internet, 
publikovapublikovaťť knihu alebo video a zvuk, ...)  knihu alebo video a zvuk, ...)  

�� PodPodľľa typu informa typu informáácie existujcie existujúú na ich spracovanie na ich spracovanie 
rôzne druhy programovrôzne druhy programov:: textový editor, grafický editor, textový editor, grafický editor, 
tabutabuľľkový procesor, email klient, internetový prehliadakový procesor, email klient, internetový prehliadačč, , 
prezentprezentáácie, hry, výucie, hry, výuččbový softvbový softvéér, multimedir, multimediáálne nlne náástroje (stroje (aj aj 
zvuk a obrazzvuk a obraz), ...), ...
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KKóódovanie a dovanie a ššifrovanieifrovanie
�� KKóódovaniedovanie-- je prenos znakov z jednej formy do inej je prenos znakov z jednej formy do inej 

verejne znverejne znáámej formy mej formy (teda nejde o utajenie)(teda nejde o utajenie)
semafor: semafor: ččervenervenáá = = stojstoj, zelen, zelenáá = = chochoďď
ŠŠPZ: BratislavaPZ: Bratislava-- BABA
MorseovMorseovkka:  SOS   a:  SOS   . . . . . . -- -- -- . . .. . .
dvojkovdvojkováá ssúústava:stava:77(10) == ...... 0.8+1.4+1.2+1.10.8+1.4+1.2+1.1= = 0000011100000111(2)

ASCIIASCII-- tabutabuľľka znakov v poka znakov v poččíítatačči: i: „„ aa““ -- 9797

�� ŠŠifrovanieifrovanie-- proces utajovania informproces utajovania informááciicii kvôli kvôli 
ochrane! ochrane! (Zabezpe(Zabezpeččenie proti krenie proti kráádedežži informi informáácii)cii)

napr. Cnapr. Céézarova zarova ššifra ifra (posunutie znaku o k(posunutie znaku o kóód, napr.:d, napr.:
AHOJ 4AHOJ 4>> ELTN 4  postup: A+4=E, H+4=L, ...ELTN 4  postup: A+4=E, H+4=L, ...))
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AnalAnalóógovgováá a digita digitáálna informlna informááciacia

�� AnalAnalóógovgováá informinformááciacia--
spojitspojitáá (plynul(plynuláá).).

�� DigitDigitáálnalna informinformááciacia--
skokovskokováá (v taktoch).(v taktoch).

�� DigitalizDigitalizááciacia-- prevod prevod 
analanalóógovej veligovej veliččiny na iny na 
digitdigitáálnu.lnu.

f

U

0

Audio

Výstup

Vstup

Záznam 
v 
počítači

Digitalizácia zvuku
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DvojkovDvojkováá ssúústava (binstava (bináárna)rna)
�� Tak ako v matematike pracujeme s Tak ako v matematike pracujeme s ččííslami 0 aslami 0 ažž 9 (desiatkov9 (desiatkováá

ssúústava), stava), popoččíítatačč pracuje s pracuje s ččííslami 0 a 1slami 0 a 1(dvojkov(dvojkováá ssúústava). stava). 
PoPoččíítatačč je elektrickje elektrickéé zariadenie a teda poznzariadenie a teda poznáá len dve hodnotylen dve hodnoty!!

0 0 -- nie je signnie je signáál  l  aa 1 1 -- je signje signáál.l.

�� 1b 1b -- BitBit –– zzáákladnkladnáá jednotka, ktorjednotka, ktoráá mômôžže mae maťť hodnotu 0 a 1  hodnotu 0 a 1  

StarStarššie poie poččíítatačče doke dokáázali naraz spracovazali naraz spracovaťť 8 bitov, preto sa zaviedol:8 bitov, preto sa zaviedol:

�� 1B 1B -- ByteByte (bajt) (bajt) -- je 8 bitovje 8 bitov
1B = 8b1B = 8b

1 1 KbKb = 1024 b= 1024 b

1Mb = 1024 1Mb = 1024 KbKb = 1024 x 1024 b= 1024 x 1024 b

1KB = 8 x 1024b =  8192 b1KB = 8 x 1024b =  8192 b

Pretože v 2-kovej sústave počítame 
násobky 2 
(1,2,4,8,16,32,64,128,256,512,1024,2048,...)
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BinBináárny krny kóódd
�� TabuTabuľľka na prevod (ka na prevod (ččíísla ssla súú 22--oj noj náásobky predchsobky predcháádzajdzajúúceho a pceho a píšíšu sa u sa 

zozadu). zozadu). 

�� NaprNaprííklad klad ččíísloslo 77 prevedieme do 2prevedieme do 2--kovej skovej súústavy tak, stavy tak, žže he hľľadadáám od m od 
najvnajvääččššieho nieho náásobku, sobku, čči sa nachi sa nacháádza v nadza v naššom om ččíísle 7. Ak sle 7. Ak ááno, zapno, zapíšíšem em 
11, ak nie, zap, ak nie, zapíšíšemem00. N. Náásobok od nsobok od nášášho ho ččíísla odrsla odráátam a pokratam a pokraččujem ujem 
ďďalej ...alej ...

ČČííslo  slo  77(10)(10) =  =  0000011100000111(2)(2) -- pre dpre dĺžĺžku 8 bitov.ku 8 bitov.

Pre dPre dĺžĺžku 16 bitov len doplnku 16 bitov len doplnííme 8 nme 8 núúl dopredul dopredu

77(10)(10) =  =  00000000000001110000000000000111(2)  (2)  -- pre dpre dĺžĺžku 16 bitovku 16 bitov

... 128 64 32 16 8 4 2 1 číslo

... 0 0 0 0 0 1 1 1 7

... 0 0 0 1 1 0 0 1 25

... 0 1 1 1 1 1 1 1 127

Dvojková sústava Desiatková
sústava
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KKóódovanie znakovdovanie znakov
�� KeKeďžďže poe poččíítatačč poznpoznáá len len ččíísla, znaky mussla, znaky musíí kkóódovadovaťť pomocou pomocou 

kkóódových tabuliek. Najzndových tabuliek. Najznáámejmejššie z nich sie z nich súú::
•• KKóódovdováá strstráánka 1250 (Windowsnka 1250 (Windows--1250) 1250) –– mmáá 256 znakov (8bit)256 znakov (8bit)

•• ASCII tabuASCII tabuľľka ka –– 128 znakov (7bit) z128 znakov (7bit) záákladnkladnáá, roz, rozšíšírenrenáá 256 (8bit)256 (8bit)

•• UnicodeUnicode–– mmáá 65536 znakov (16bit) 65536 znakov (16bit) 

Výber kVýber kóódovej tabudovej tabuľľky zky zááleležžíí od aplikod aplikáácie a aj od toho, cie a aj od toho, čči i 
potrebujeme potrebujeme ššpecipeciáálne znaky lne znaky (n(náárodnrodnéé ppíísmasma//ŮŮ, , ΨΨ, , 		

 //  ,  ,♫♫  ,  ,
……))

�� Znak Znak „„ ŠŠ““ je v tabuje v tabuľľke 1250 v riadku 8 (16*8=128) a v stke 1250 v riadku 8 (16*8=128) a v stĺĺpci pci 
10 (128+10=138), 10 (128+10=138), ččo je pozo je pozíícia 138.  cia 138.  138138(10)(10) = = 1000101010001010(2)(2)

�� Znak Znak „„ AA““ je v tabuje v tabuľľke ASCII na pozke ASCII na pozíícii 65. cii 65. 

6565(10)(10) = = 0100000101000001(2)(2)
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KKóódovanie zvukudovanie zvuku
�� VýVýšška vlny znka vlny znáázorzorňňuje hlasitosuje hlasitosťť, jej d, jej dĺžĺžka znka znáázorzorňňuje uje ččas trvania.as trvania.

�� PoPoččet bitov et bitov na vzorku urna vzorku urččuje, kouje, koľľko dielikov ko dielikov (meran(meraníí)) je po výje po výšške a ke a 
vzorkovacia vzorkovacia frekvenciafrekvenciaururččuje kouje koľľko dielikov ko dielikov (meran(meraníí)) je po je po šíšírke za rke za 
1 sekundu skladby. 1 sekundu skladby. 8 bitov zak8 bitov zakóóduje maximduje maximáálne 256 hodnôt, 16 ulne 256 hodnôt, 16 užž 65536 65536 
hodnôt. Vzorkovacia frekvencia býva 32,64,96,128,160,192,224,...hodnôt. Vzorkovacia frekvencia býva 32,64,96,128,160,192,224,...((PodPodľľa kvalitya kvality))

�� PrvPrváá vzorka je na hodnote 96 , vzorka je na hodnote 96 , ččo je dvojkovo 1100000. o je dvojkovo 1100000. ďďalalššia vzorka je na ia vzorka je na 
hodnote 170 ...hodnote 170 ...

�� Zvuky sa spracovZvuky sa spracováávajvajúú pomocou rôznych programov a ukladajpomocou rôznych programov a ukladajúú v rôznych v rôznych 
formformáátoch (toch (wavwav, , midimidi, mp3,...), mp3,...)
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KKóódovanie obrdovanie obráázkovzkov

�� RastrovRastrováá grafika grafika ((bitmapabitmapa):): obrobráázok je rozdelený na raster (siezok je rozdelený na raster (sieťťku, ku, 
mriemriežžku) a kaku) a kažždý dý šštvortvorčček predstavuje jeden bod (pixel)ek predstavuje jeden bod (pixel)

�� Pri Pri ččiernobielom obriernobielom obráázku stazku staččíí 1bit na 1bit na šštvortvorččekek (0(0-- biela, 1biela, 1--ččierna)ierna)

�� Rozmery tohto obrRozmery tohto obráázku szku súú 8 x 8 bodov (8 x 8 bodov (pixelovpixelov) = 64 bitov) = 64 bitov

�� ObrObráázok 640 x 480 je spolu 307 200 bodov (307200 b : 8 = 38400 B zok 640 x 480 je spolu 307 200 bodov (307200 b : 8 = 38400 B a to a to jeje

38400 : 102438400 : 1024(K) = 37,5 KB (len pre (K) = 37,5 KB (len pre ččiernu a bielu farbu, nie iernu a bielu farbu, nie ššededéé!)!)

�� VektorovVektorováá grafikagrafika-- plynulplynuléé krivky podkrivky podľľa a 

matematických vzorcov (matematických vzorcov (nenešštvortvorččekujeekujepri pri 

zvzvääččššeneníí obrobráázku, na rozdiel od rastrovej)zku, na rozdiel od rastrovej)

0 0 1 1 1 0 0 0

0 0 1 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 1 0 0

0 0 1 1 1 0 0 0

0 0 1 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 1 0 0

Zápis obrázku bude vyzerať takto: 

001110000 00100100 00100100 00100100
00111000 00101000 00100100 00100100

Rastrová
grafika

Vektorová
grafika
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Farebný obrFarebný obráázokzok
�� Pri farebných obrPri farebných obráázkoch sa vzkoch sa vššetky farby dajetky farby dajúú namienamieššaaťť z troch farieb!z troch farieb!

RR –– redred / / ččervenervenáá CC-- cyancyan / tyrkysov/ tyrkysováá

GG-- greengreen/ zelen/ zelenáá MM -- magentamagenta/ purpurov/ purpurov áá

BB-- blueblue / modr/ modráá YY –– yellowyellow / / žžltlt áá

na na ččierne pozadieierne pozadie na biele pozadiena biele pozadie

všetky spolu-biela všetky spolu-čierna
pre monitor (svetelnpre monitor (svetelnéé llúúčče)e) pre tlapre tlaččiareiareňň

�� PoPoččet vet vššetkých farieb uretkých farieb urččuje uje farebná hĺbka podpodľľa poa poččtu bitov na bod. tu bitov na bod. 

4b farebn4b farebnáá hhĺĺbka môbka môžže mae maťť maximmaximáálne 1111lne 1111(2)(2) = 16 farieb= 16 farieb

ŠŠtandardne sa poutandardne sa použžííva farebnva farebnáá hhĺĺbka 24b (pre RGB je to 8b+8b+8b bka 24b (pre RGB je to 8b+8b+8b 
256 x 256 x 256 = viac ako 16,7 mili256 x 256 x 256 = viac ako 16,7 milióónov farieb).nov farieb).

Pri starých poPri starých poččíítataččoch sa RGB nepouoch sa RGB nepoužžíívalo valo –– bolo 2 abolo 2 ažž 256 farieb, alebo stupne 256 farieb, alebo stupne sivejsivej ..

ObrObráázok zok 640 x 480 640 x 480 bodov bodov 1616 farieb (farieb (4 bity4 bity) zaber) zaberáá 640 x 480 x 4 = 640 x 480 x 4 = 1 228 8001 228 800b =b =

= 1228800:8 = 153600 B == 1228800:8 = 153600 B =>> 153600/1024 (K) = 150KB 153600/1024 (K) = 150KB 
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ÚÚprava obrprava obráázkovzkov
�� JasJas-- svetlossvetlosťť obrobráázkuzku

�� KontrastKontrast-- rozdiel medzi rozdiel medzi ččiernou a bielouiernou a bielou

�� SýtosSýtosťť fariebfarieb-- hustota farby (stupne hustota farby (stupne sivejsivej aažž sýte farby)sýte farby)

�� OrezanieOrezanie-- výber len výber len ččasti obrasti obráázkuzku

�� TransformTransformááciacia-- otootoččenie, prevrenie, prevráátenie, deformtenie, deformáácia, zmena vecia, zmena veľľkosti kosti 
•• OtoOtoččenie enie –– o 90 stupo 90 stupňňov aj viac krov aj viac kráát po sebet po sebe

•• PrevrPrevráátenietenie-- ččo bolo nao bolo naľľavo, bude napravo; alebo z hora dole (zrkadlenie)avo, bude napravo; alebo z hora dole (zrkadlenie)

•• DeformDeformááciacia-- rôzne skosenia, perspektrôzne skosenia, perspektííva (pridva (pridáám hm hĺĺbku v priestore)bku v priestore)

•• Zmena veZmena veľľkostikosti-- pre pre úúsporu pamsporu pamääťťovovéého miesta je dôleho miesta je dôležžititáá sprspráávna vevna veľľkoskosťť
popoččtu bodov (napr. do mobilu statu bodov (napr. do mobilu staččíí obrobráázok 320 x 240 bodov)zok 320 x 240 bodov)

�� Konverzia formKonverzia formáátovtov-- zmena typu szmena typu súúboru (spôsob jeho uloboru (spôsob jeho uložženia)enia)
•• BitmapovBitmapovéé formformáátyty-- ulouložžený je bod po bode (ený je bod po bode (bmpbmp, , tifftiff , ... ), ... )

•• S nestratovou kompresiou S nestratovou kompresiou (zmen(zmenššujujúú ssúúbor, no nemenia obrbor, no nemenia obráázokzok-- gifgif , ...), ...)

•• So stratovou kompresiou So stratovou kompresiou (zmen(zmenššia a vynechajia a vynechajúú nepodstatnnepodstatnéé bodybody-- jpgjpg, ...), ...)
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Programovacie jazykyProgramovacie jazyky
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�� AlgoritmusAlgoritmus -- je opis postupu na rieje opis postupu na rieššenie urenie urččititéého problho probléému.mu.

�� ProgramProgram-- je algoritmus zapje algoritmus zapíísaný v jazyku posaný v jazyku poččíítatačča a (strojový k(strojový kóód)d)

�� ProgramovacProgramovacíí jazykjazyk-- kekeďžďže poe poččíítatačč nerozumie prirodzennerozumie prirodzenéému mu 
jazyku jazyku ľľududíí, boli vytvoren, boli vytvorenéé „„ programovacie jazykyprogramovacie jazyky““ (tie maj(tie majúú
prekladaprekladačč zo zdrojovzo zdrojovéého do strojovho do strojovéého kho kóódu) du) 

�� Najskôr bol len Najskôr bol len strojový kstrojový kóódd, potom , potom assemblerassembler(symbolick(symbolickéé
ininšštrukcie) a postupne sa vytvorili trukcie) a postupne sa vytvorili vyvyššššieie programovacie programovacie 
jazykyjazyky::
•• ŠŠtrukttruktúúrovanrovanéé-- postupnospostupnosťť úúloh, delenloh, delenéé na zna záákladnkladnéé prprííkazykazy

((FortrFortráánn, , CobolCobol, Pascal, , Pascal, BasicBasic, C, ...), C, ...)

•• ObjektovObjektovéé-- modelovanie objektov, ktormodelovanie objektov, ktoréé majmajúú vlastnosti a metvlastnosti a metóódydy
(C(C##, , JavaJava, , ImagineImagine, ...), ...)
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ImagineImagine
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�� ImagineImagineje objektovo orientovaný detský je objektovo orientovaný detský 

programovacprogramovacíí jazykjazyk
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ZZáákladnkladnéé prprííkazy:kazy:
do 100  do 100  -- dopredudopredu
vzvz 100  100  -- vzadvzad
vlvl 90     90     -- vvľľavo  90avo  90̊̊
vpvp 90    90    -- vpravovpravo
znovu   znovu   -- vynuluje obrazovkuvynuluje obrazovku
phph -- nepnepíšíše (pero hore)e (pero hore)
pdpd -- ppíšíše (pero dole)e (pero dole)
nechFpnechFp33 -- zmenzmeníí farbufarbu
nechHpnechHp33 -- zmenzmeníí hrhrúúbku bku 
uprav uprav ““ novýprnovýprííkazkaz -- vytvorvytvoríí
opakuj opakuj 180[do 1 180[do 1 vlvl 1]  1]  --cykluscyklus
kazdychkazdych30[do 1 30[do 1 vlvl 1]  1]  --nekonenekoneččný       ný       

cykluscyklus
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Vývojový diagramVývojový diagram
PrPrííklad vývojovklad vývojovéého diagramu pre hho diagramu pre hľľadanie najvadanie najvääččššieho ieho ččíísla z troch sla z troch 
nanaččíítaných taných ččíísel postupne za sebou.sel postupne za sebou.

PrPrííklad symbolov:klad symbolov:

zazaččiatok /konieciatok /koniec

vstup / výstupvstup / výstup

jednoduchjednoduchéé prprííkazykazy

podmienka s vetvenpodmienka s vetveníím m 

Symboly reprezentujSymboly reprezentujúú
jednotlivjednotlivéé procesy, procesy, ččiary a iary a 
šíšípky beh programupky beh programu
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Rôzne rieRôzne rieššenia problenia probléémumu
�� Z pohZ pohľľadu programadu programáátora je jednoduchtora je jednoduchššie naprie naprííklad pri               klad pri               

kreslenkresleníí osemuholnosemuholnííka pouka použžiiťť cyklus:cyklus:

PrPrííkaz po prkaz po prííkaze:kaze: do 100 do 100 vlvl 45 do 100 45 do 100 vlvl 45 do 100 45 do 100 vlvl 45 do 100 45 do 100 
vlvl 45 do 100 45 do 100 vlvl 45 do 100 45 do 100 vlvl 45 do 100 45 do 100 vlvl 45 do 100 45 do 100 vlvl 45 45 

Cyklus:Cyklus: opakuj 8[do 100 opakuj 8[do 100 vlvl 45]45]

�� Podobne aj  poPodobne aj  poččíítatačču môu môžžeme ueme uľľahahččiiťť prpráácu prostredncu prostrednííctvom ctvom 
porovnania porovnania „„ výpovýpoččtovej zlotovej zložžitostiitosti““ a poua použžitia vhodnejitia vhodnejššieho rieieho rieššenia!enia!

(napr.: pri rovnakej (napr.: pri rovnakej úúlohe, kde sa bude dlohe, kde sa bude dĺžĺžka strany matematicky poka strany matematicky poččíítataťť,  je ,  je 
vhodnvhodnéé poupoužžiiťť „„ premennpremennú“ú“, ktor, ktorúú vypovypoččíítam na zatam na začčiatku a v cykle ju len iatku a v cykle ju len 
poupoužžijeme. Uijeme. Uššetretríí sa tým sa tým ččas výpoas výpoččtu v katu v kažždom cykle)dom cykle)

VýpoVýpoččtovtováá zlozložžitositosťť pre pre ččas as „„ tt““ je v dvojitom cykle je v dvojitom cykle tt22 a v trojitom a v trojitom tt33

((Pre Pre ččas 3 sekundy je v dvojitom cykle 3x3=9s  a v trojitom 3x3x3=27sas 3 sekundy je v dvojitom cykle 3x3=9s  a v trojitom 3x3x3=27s))
Dvojitý cyklus je pouDvojitý cyklus je použžitý pri zoraitý pri zoraďďovanovaníí, trojitý napr. pri navig, trojitý napr. pri navigááciciáách na urch na urččenie najkratenie najkratššej cesty ej cesty 
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HardvHardvéér por poččíítatačča  a  /hardware/ /hardware/ HWHW

�� HardvHardvéérr-- je technickje technickéé vybavenie vybavenie (to, (to, ččoho sa oho sa 
mômôžžeme dotkneme dotknúúťť))

ArchitektArchitektúúra pora poččíítatačča:a:

VstupnVstupnéé zariadeniazariadenia-- kekeďď signsignáály vstupujly vstupujúú do procesora do procesora (my(myšš, kl, kláávesnica, vesnica, 
tablettablet, CD , CD ččíítataččka, skener, rôzne snka, skener, rôzne sníímamačče,...)e,...)

VýstupnVýstupnéé zariadeniazariadenia-- kekeďď signsignáály vystupujly vystupujúú z procesora z procesora (tla(tlaččiareiareňň, , 
monitor, slmonitor, slúúchadlchadláá, projektor, ...) , projektor, ...) 

VstupnoVstupno--výstupnvýstupnéé zariadeniazariadenia-- kombinkombináácia oboch cia oboch (dotykový displej, (dotykový displej, 
USB kUSB kľľúúčč, CDRW, multifunk, CDRW, multifunkččnnéé zariadenie,... )zariadenie,... )

RAMRAM

ProcesorProcesor
VstupnVstupnéé zariadeniazariadenia VýstupnVýstupnéé zariadeniazariadenia

Operačná pamäť

(Monitor, tlačiareň, ...)(myš, klávesnica, ...)

Mozog počítača
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ZloZložženie PCenie PC
�� Osobný poOsobný poččíítatačč //PersonalPersonalcomputercomputer/ / 

je beje bežžný poný poččíítatačč, na ktorom pracujeme aj v , na ktorom pracujeme aj v šškole.kole.

�� Okrem poOkrem poččíítatačča PC existuja PC existujúú aj inaj inéé popoččíítataččee-- napr.: ktornapr.: ktoréé ovlovláádajdajúú
automatickautomatickúú prprááččku, automobil, hraku, automobil, hraččky, automatickky, automatickéé prpríístroje...stroje...

PC sa skladPC sa skladáá zo zo systsystéémovej jednotkymovej jednotky//skrinkyskrinky/ a zo / a zo 
vstupných perifvstupných periféériirii -- (myš, klávesnica, kamera, mikrofón, gamepad, 

volant, snímač čiarového kódu,... )

aa výstupnýchvýstupnýchperifperiféériirii -- (monitor, tlačiareň, projektor, slúchadlá, 
reproduktory, plotter,...)

PerifPeriféérierie ssúú vstupnvstupnéé a výstupna výstupnéé zariadenia, ktorzariadenia, ktoréé ssúú umiestnenumiestnenéé
mimo skrinku PC, ale smimo skrinku PC, ale súú s s ňňou spojenou spojenéé (k(kááblom alebo bezdrôtovým blom alebo bezdrôtovým 
pripojenpripojeníím)m)
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Skrinka PCSkrinka PC
Skrinka môSkrinka môžže bye byťť PC PC towertower, desktop, , desktop, laptoplaptop, , tablettablet,...,...

Obsahuje:Obsahuje:

•• ZdrojZdroj-- slslúúžži na napi na napáájanie vjanie vššetkých komponentov etkých komponentov 
vo vnvo vnúútri PC elektrickou energiou tri PC elektrickou energiou (5,12V)(5,12V)

•• ZZáákladovkladovúú doskudoskuMB MB (mati(matiččnnúú))-- slslúúžži na vzi na vzáájomne jomne 
prepojenie vprepojenie vššetkých komponentov PC  etkých komponentov PC  (m(máá slotysloty-- PCI, PCI, 

AGP, PCX, ...)AGP, PCX, ...)

•• ProcesorProcesor-- je mozog poje mozog poččíítatačča. a. Pracuje v taktoch (MHz), 1,2,... Pracuje v taktoch (MHz), 1,2,... corecore. . 

•• RAM RAM (Opera(Operaččnnáá pampamääťť))-- rýchla, no len dorýchla, no len doččasnasnáá ((MB,MHzMB,MHz))

•• HDDHDD (Pevný disk)(Pevný disk)-- pomalpomaláá, no trval, no trvaláá pampamääťť (GB, TB)(GB, TB)

•• MechanikyMechaniky-- FDD (disketovFDD (disketováá mechanika mechanika 1,44MB1,44MB), ), 
CDCD(700MB)(700MB), DVD, DVD(4,7GB)(4,7GB), ... (z, ... (záálohovacie pamlohovacie pamääte)te)

•• RozRozšširujirujúúce kartyce karty-- modem, zvukovmodem, zvukováá, grafick, grafickáá, , 
siesieťťovováá, telev, televíízna,  karta, ... zna,  karta, ... (bývajú už súčasťou MB)
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SoftvSoftvéér por poččíítatačča  a  /software/ /software/ SWSW

�� SoftvSoftvéérr-- je programovje programovéé vybavenie vybavenie (s(súú to vto vššetky etky 
programy v poprogramy v poččíítatačči). i). To, To, ččo sa nedo sa nedáá chytichytiťť......

PoPoččíítatačč bez programu nevie nibez programu nevie ničč !!

Po zapnutPo zapnutíí popoččíítatačča sa naa sa naččííta najskôr ta najskôr BIOSBIOS (je napevno od výrobcu )(je napevno od výrobcu ),,
potom potom operaoperaččný systný systéémm a potom a potom ostatnostatnéé programy programy 
(OS a ostatn(OS a ostatnéé programy sa inprogramy sa inšštalujtalujúú na pevný diskna pevný disk-- HDD)HDD)

�� BIOSBIOS-- zzáákladný program pre ovlkladný program pre ovláádanie kldanie kláávesnice, vesnice, 
ovlovláádadačč monitora, na inmonitora, na inšštaltalááciu operaciu operaččnnéého systho systéémumu

�� OperaOperaččný systný systéémm-- program, ktorý spravuje celý poprogram, ktorý spravuje celý poččíítatačč
(Linux, Windows XP (Linux, Windows XP -- 7, MAC OS, 7, MAC OS, AndroidAndroid, , SymbianSymbian...) ...) 

�� OstatnOstatnéé programy programy (MS Office, hry, ....) (MS Office, hry, ....) 
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OperaOperaččný systný systéém m -- úúččelel
OS sa sOS sa startaráá o:o:
•• SSúúborybory-- podpodľľa koncovky v na koncovky v náázve vie, v zve vie, v ččom ho om ho 

otvoriotvoriťť (napr.:(napr.:..jpgjpg v prehliadav prehliadačči obri obráázkov, zkov, ..pptppt v v 
PowerPoint,...)PowerPoint,...)

•• BeBežžiace programyiace programy-- multitasking multitasking (beh viacerých (beh viacerých 
programov narazprogramov naraz-- v liv li ššte sa medzi oknami prepte sa medzi oknami prepííname)name)

•• PamPamääťť-- aby sa nepreplnila, maaby sa nepreplnila, mažže nepotrebne nepotrebnéé úúdaje a daje a 
prideprideľľuje pamuje pamääťť viacerým programom podviacerým programom podľľa potreby a potreby 

•• ZariadeniaZariadenia-- kakažžddéé zariadenie zariadenie (my(myšš, tla, tlaččiareiareňň, web , web 
kamera,...)kamera,...)potrebuje svoj ovlpotrebuje svoj ovláádadačč ((DriverDriver).). AplikAplik áácie cie 
(napr. MS Office)(napr. MS Office)sa o ne usa o ne užž starastaraťť nemusia ale fungujnemusia ale fungujúú
tieto zariadenia v katieto zariadenia v kažždej aplikdej aplikáácii automaticky.cii automaticky.

•• SieSieťťovovéé pripojeniepripojenie-- komunikkomunikáácia medzi vzdialenými cia medzi vzdialenými 
popoččíítataččmi a zariadeniami prepojenými kmi a zariadeniami prepojenými kááblom, alebo blom, alebo 
bezdrôtovo bezdrôtovo ((wifiwifi , , bluetoothbluetooth,...),...)

viď. aj SW

RAM
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SSúúbory a priebory a prieččinkyinky
�� SSúúborbor-- logicky usporiadaný zlogicky usporiadaný záákladný celok kladný celok úúdajovdajovalebo alebo 

ininšštrukcitrukciíí.. ((ÚÚdaj k spracovaniudaj k spracovaniu-- kakažžddáá sprsprááva alebo jej va alebo jej ččasasťť. In. Inšštrukcia je trukcia je 

„„ prprííkazkaz““ pre procesor).pre procesor).Preto poznPreto poznááme sme súúbory bory úúdajovdajovéé a a programovprogramovéé..

�� PriePrieččinokinok-- je kontajner na usporiadanie sje kontajner na usporiadanie súúborovborov (ako (ako 
polipoliččky v skrini v ky v skrini v ššatnatnííku na triedenie obleku na triedenie obleččenia)enia)Aj kôAj kôšš je je 
prieprieččinok!inok!

�� KontKontáá-- na vzna vzáájomnjomnúú ochranu viacerých pouochranu viacerých použžíívatevateľľov ov 
((šškola, kola, žžiak, uiak, uččiteiteľľ,...  doma mô,...  doma môžže bye byťť mama, otec, ja, brat,...)mama, otec, ja, brat,...)

�� PrPrááca so sca so súúbormibormi-- pracujeme cez pracujeme cez „„ prieskumnprieskumnííkaka““ , alebo , alebo 
priamo v jednotlivých oknpriamo v jednotlivých oknáách. Sch. Súúbory aj celbory aj celéé prieprieččinky inky 
mômôžžeme kopeme kopíírovarovaťť, pres, presúúvavaťť, maza, mazaťť, vytv, vytvááraraťť novnovéé,... ,... 
((ťťahanahaníím mym myššou, ponuka cez pravou, ponuka cez pravéé tlatlaččidlo myidlo myšši, kli, kláávesovvesovéé skratky skratky 
Ctrl+XCtrl+X, , Ctrl+CCtrl+C, , Ctrl+VCtrl+V , alebo cez ponuku v prieskumn, alebo cez ponuku v prieskumnííkovi) kovi) 
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Koncovky sKoncovky súúborov borov (pr(príípony)pony)
�� KaKažždý sdý súúbor v pobor v poččíítatačči mi máá v nv náázve meno a identifikazve meno a identifikaččnnúú

koncovku koncovku (nemus(nemusíí bybyťť viditeviditeľľnnáá).). PodPodľľa nej poa nej poččíítatačč vie v akom vie v akom 
programe mprograme máá ssúúbor otvoribor otvoriťť. . ( ( informatikainformatika..pptppt –– otvorotvoríí prezentprezentááciu)ciu)

NaprNaprííklad sklad súúbor:bor:
•• GrafickýGrafický (obr(obráázkový): .zkový): .jpgjpg, ., .gifgif , ., .bmpbmp, ..., ...-- otvorotvoríí ich v prehliadaich v prehliadačči obri obráázkovzkov
•• ZvukovýZvukový: .mp3, .: .mp3, .wavwav, ., .midimidi, ...   , ...   -- otvorotvoríí ich v prehrich v prehráávavačči hudbyi hudby
•• VideoVideo: .: .aviavi, .mp4, ., .mp4, .mpegmpeg, ...  , ...  -- otvorotvoríí ich v prehrich v prehráávavačči videai videa
•• TextovýTextový: .: .txttxt, ., .docdoc, ., .docxdocx, ...   , ...   -- otvorotvoríí ich v zich v záápisnpisnííku a v MS Wordku a v MS Word
•• TabuTabuľľkovýkový: .: .xlsxls, ... , ... –– otvorotvoríí ho v MS Excelho v MS Excel
•• PrezentPrezentááciecie: .: .pptppt, ., .ppspps, ...  , ...  -- otvorotvoríí ich v MS PowerPointich v MS PowerPoint
•• ProgramovýProgramový: .: .exeexe, ., .dlldll , ., .batbat, ..., ...–– ssúú to programy. to programy. Ak sAk súú spspúšúšťťacie, spustacie, spustíí ich.ich.

•• PakovaciePakovacie(kompresn(kompresnéé) programy: .) programy: .zipzip, ., .rarrar, ., .arjarj, ...   , ...   -- ak potrebujeme ak potrebujeme 
zmenzmenššiiťť veveľľkoskosťť ssúúboru, stlaboru, stlaččííme ho (press je v preklade tlak)me ho (press je v preklade tlak)

•• atatďď..
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KompresiaKompresia a za záálohovanie lohovanie úúdajovdajov
�� KompresiaKompresia-- je stlje stlááččanie, zmenanie, zmenššovanie objemu ovanie objemu 

pomocou matematických prepopomocou matematických prepoččtov. Môtov. Môžže bye byťť::

•• BezstratovBezstratováá-- obsah sa po spobsah sa po späätnej dekompresii zhoduje s tnej dekompresii zhoduje s 
originorigináálomlom

•• StratovStratováá-- nepodstatnnepodstatnéé detaily sa vynechajdetaily sa vynechajúú

�� Programy na kompresiuProgramy na kompresiunapr.: napr.: winzipwinzip, , winrar, winrar, 
(bal(balííky moky možžu byu byťť aj zaheslovanaj zaheslovanéé-- z dôvodu zabezpez dôvodu zabezpeččenia)enia)

�� NiektorNiektoréé typy stypy súúborov uborov užž kompresiu obsahujkompresiu obsahujúú (napr.: jpg(napr.: jpg--
obrazový, mp3obrazový, mp3-- zvukový, avizvukový, avi-- video, ...)video, ...)

�� ZZáálohovanie lohovanie úúdajovdajov-- na predchna predcháádzanie straty dzanie straty úúdajov v dajov v 
prpríípade poruchy, zmazania, zavpade poruchy, zmazania, zavíírenia renia úúdajov (dajov (úúdaje môdaje môžžu mau maťť
vvääččššiu cenu ako samotný poiu cenu ako samotný poččíítatačč)  )  
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Prihlasovacie Prihlasovacie úúdajedaje

�� Za Za prihlasovacie prihlasovacie úúdajedaje do kado kažžddéého systho systéému povamu považžujeme ujeme 
menomeno((loginlogin, , namename) a ) a hesloheslo((passwordpassword). Heslo z ). Heslo z 
bezpebezpeččnostných dôvodov drnostných dôvodov držžííme v tajnosti! me v tajnosti! 

�� Sila heslaSila hesla-- ururččuje jeho odolnosuje jeho odolnosťť vovočči ich uhi ich uháádnutiu dnutiu 
(prelomeniu). Je vhodn(prelomeniu). Je vhodnéé poupoužžiiťť dlhdlhéé heslhesláá s kombins kombinááciou ciou 
ppíísmen, smen, ččííslic a iných slic a iných „„ prpríípustnýchpustných““ znakov.znakov.

�� PouPoužžíívatevateľľskskéé kontkontáá-- definujdefinuj úú prpr áávava, ak, akéé mmáá prihlprihláásený sený 
poupoužžíívatevateľľ pri prpri prááci v operaci v operaččnom systnom systééme. Prme. Prááva môva môžžu byu byťť
administradministráátorsktorskéé a a obmedzenobmedzenéé. Jednotliv. Jednotlivíí poupoužžíívatelia s vatelia s 
obmedzenými probmedzenými práávami majvami majúú navznavzáájom skrytjom skrytéé svoje svoje 
dokumenty, zakdokumenty, zakáázanzanéé ininšštalovatalovaťť vvääččššinu programov,...inu programov,...
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SprSpráávca vca úúlohloh

�� SprSpráávca vca úúloh loh zobrazuje programy, procesy a sluzobrazuje programy, procesy a služžby, by, 
ktorktoréé ssúú momentmomentáálne na polne na poččíítatačči spusteni spustenéé. . 

�� PouPoužžííva sa na sledovanie výkonu pova sa na sledovanie výkonu poččíítatačča, vya, vyťťaažženie enie 
procesora a poprocesora a poččíítataččovej siete,  alebo na uzavretie ovej siete,  alebo na uzavretie 
programu, ktorý neodpovedprogramu, ktorý neodpovedáá (je zaseknutý).(je zaseknutý).

�� SprSpráávca vca úúloh sa sploh sa spúšúšťťa pomocou kombina pomocou kombináácie klcie kláávesov vesov 
CTRL+SHIFT+ESCCTRL+SHIFT+ESC alebo     alebo     CTRL+ALT+DELCTRL+ALT+DEL
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PoPoččíítataččovovéé sietesiete
(prepojenie po(prepojenie poččíítataččov a zariadenov a zariadeníí))

�� LANLAN -- loklokáálna polna poččíítataččovováá siesieťť ((spojenie pospojenie poččíítataččov a ov a 
zariadenzariadeníí v budove, komplexe; naprv budove, komplexe; naprííklad klad šškolskkolskáá siesieťť, , 
podnikový intranetpodnikový intranet) ) prepojenprepojenáá najmnajmää prepprepíínanaččmi (mi (SwitchSwitch))

�� MANMAN -- metropolitnmetropolitnáá ((spojenie viacerých LANspojenie viacerých LAN))

�� WANWAN -- globglobáálna polna poččíítataččovováá siesieťť ((viac LAN a MANviac LAN a MAN))

�� InternetInternet -- prepojenie poprepojenie poččíítataččovov ((rôznych sieti LAN, rôznych sieti LAN, 

MAN, WANMAN, WAN)) po celom svetepo celom svete(prepojen(prepojenéé ssúú smerovasmerovaččmi)mi)
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�� ServerServer–– je to poje to poččíítatačč, ktorý poskytuje, ktorý poskytuje
sluslužžby ostatným poby ostatným poččíítataččom (sluha)om (sluha)

�� MultimMultiméédiadia (viac m(viac méédidiíí))-- kombinkombináácia textu, videa, zvuku, cia textu, videa, zvuku, 
animanimáácie, interaktivity,...   cie, interaktivity,...   

�� InteraktivitaInteraktivita-- okamokamžžititéé aktaktíívne zapojenie sa do deja  vne zapojenie sa do deja  ((ččakakáá
na moju akciuna moju akciu-- musmusíím naprm naprííklad kliknklad kliknúúťť na sprna spráávne tlavne tlaččidlo)idlo)

�� HypertextHypertext-- text s odkazmi, ktortext s odkazmi, ktoréé zobrazia                    zobrazia                    
ďďalalšíší text text 

�� Web strWeb stráánkanka((wwwwww) hypertextový dokument, ktorý mô) hypertextový dokument, ktorý môžže e 
obsahovaobsahovaťť aj multimediaj multimediáálne prvky lne prvky ((www.azet.skwww.azet.sk).                 ).                 
Je uloJe uložženenáá na serveri. na serveri. (nie schr(nie schráánka!!!)nka!!!)

�� VyhVyhľľadadáávavačče a zoznamye a zoznamy-- na vyhna vyhľľadadáávanie informvanie informáácii, cii, 
dokumentov a sdokumentov a súúborov borov ((www.google.skwww.google.sk, , www.zoznam.skwww.zoznam.sk))
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PrincPrincííp fungovania internetu, p fungovania internetu, 
protokoly protokoly 

•• Internet funguje na princInternet funguje na princíípe pe dotaz dotaz -- odpoveodpoveďď

•• InformInformáácie sa v internete delia na mencie sa v internete delia na menššie balie balííkyky-- paketypakety a tie sa a tie sa 
po prenose sppo prenose spáájajjajúú dohromady v podohromady v poččíítatačči. Kai. Kažždý dý paketpaketmmáá IP IP 
adresuadresu-- aby vedel, ktoraby vedel, ktoréému pomu poččíítatačču patru patríí ktorý ktorý paketpaket......

IP adresaIP adresa-- jedinejedineččnnéé oznaoznaččenie poenie poččíítatačča (a (siesieťťovej kartyovej karty) v sieti ) v sieti 
(internete). IP adresa sa d(internete). IP adresa sa dáá zistizistiťť v prv prííkazovom riadku (kazovom riadku (cmdcmd) ) 
prprííkazom kazom ipconfigipconfig, alebo , alebo ipconfigipconfig //allall. . Na overenie Na overenie pingping
213.81.185.31. Vonkaj213.81.185.31. Vonkajššia na ia na www.mojawww.moja--ip.skip.sk (spolo(spoloččnnáá pre celpre celúú šškolu)kolu)

ProtokolyProtokoly::
HttpHttp -- hypertext transferhypertext transfer-- dokumenty aj prezeranie dokumenty aj prezeranie wwwwww strstráánok (nok (wwwwww je sluje služžbaba))

FtpFtp-- filefile transfertransfer-- na prenos na prenos ssúúborov (borov (naprnaprííklad na sklad na sťťahovanie filmov na ahovanie filmov na uloz.touloz.to, ..., ...))
SmtpSmtp-- na prenos ena prenos e--mailov (poumailov (použžííva aj POP3 a IMAP)va aj POP3 a IMAP)
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PoPoččíítatačč do Internetu prepojdo Internetu prepojííme smerovame smerovaččomom-- ((RouterRouter).                            ).                            
/Celý Internet je prep/Celý Internet je prepáájaný smerovajaný smerovaččmi/mi/

Nové smerovače 
obsahujú už aj prepínače 
na prepojenie viacerých 
počítačov a zariadení.

Modemom sa 
pripájame na 
Internet len cez 
telefónnu sieť
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DomDomééna, DNSna, DNS
�� IP adresy strIP adresy stráánok by si nok by si ľľudia nezapamudia nezapamäätali, preto je k IP tali, preto je k IP 

adrese pridelenadrese pridelenéé aj domaj doméénovnovéé meno.meno.
�� DomDoméénana je jednoznaje jednoznaččnnéé meno pomeno poččíítatačča alebo poa alebo poččíítataččovej ovej 

siete. Skladsiete. Skladáá sa z viacerých sa z viacerých ččastastíí, posp, pospáájaných bodkami. janých bodkami. 
�� Napr.: Napr.: www.duklianska1.edupage.org  www.duklianska1.edupage.org  aleboalebo www.google.skwww.google.sk

�� JednotlivJednotlivéé ččasti tvoria mnoasti tvoria množžiny, priiny, priččom poslednom poslednáá ččasasťť
(dom(domééna prvej na prvej úúrovne) srovne) súú najvnajvääččššie skupiny (ie skupiny (sksk, , czcz, de, , de, 
orgorg, , milmil, , comcom, ., ...). Vy..). Vyššššie ie ččasti oznaasti označčujujúú konkrkonkréétnejtnejššie ie 
mnomnožžiny (napr. podniky), priiny (napr. podniky), priččom najvyom najvyššššia ia ččasasťť (za(začčiatok iatok 
domdoméénovnovéého mena) urho mena) urččuje konkruje konkréétny potny poččíítatačč. . 

�� DNSDNS-- je server, ktorý menje server, ktorý meníí
domdoméénovnovéé menmenáá na IP adresyna IP adresy
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VyhVyh ľľadadáávavačče a zoznamye a zoznamy
�� SlSlúúžžia na vyhia na vyhľľadadáávanie informvanie informáácii, scii, súúborov, dokumentov,..borov, dokumentov,..

�� VyhVyhľľadadáávavaččee poupoužžíívajvajúú na zisna zisťťovanie obsahu web strovanie obsahu web stráánok nok 
„„ robotovrobotov““ (programy). (programy). PoznPoznááme fulltextovme fulltextovéé (preh(prehľľadadáávajvajúú celý celý 
obsah) obsah) a a metameta(preh(prehľľadadáávajvajúú len popis v hlavilen popis v hlaviččke strke stráánky).nky).

–– v pravidelných intervaloch sa obnovujv pravidelných intervaloch sa obnovujúú. . ((GoogleGoogle, , MorfeoMorfeo, ...), ...)

�� Zoznamy Zoznamy (katal(katalóógy)gy)-- ich výsledky zich výsledky záávisia od vlovisia od vložženenéého popisu ho popisu 
ľľuuďďmi (majitemi (majiteľľa stra stráánky, alebo redaktora katalnky, alebo redaktora katalóógu). Obnovenie tiegu). Obnovenie tiežž
zzáávisvisíí od od ľľududíí.  V.  Vääččššinou sa zorainou sa zoraďďujujúú abecedneabecedne. . (Zoznam, Centrum)  (Zoznam, Centrum)  

�� U oboch je moU oboch je možžnosnosťť predplatipredplatiťť si pozsi pozííciu (prednostnciu (prednostnéé miesto) miesto) 

�� Kladenie poKladenie požžiadaviekiadaviek: : +green+green––appleapple (+ obsahuje (+ obsahuje –– neobsahuje)neobsahuje)

((greengreen) and () and (appleapple) or ) or ...  ...  -- logicklogickéé operoperáácie s výrazmi v zcie s výrazmi v záátvorktvorkááchch
„„ greengreenappleapplebookbook““ -- celceléé slovnslovnéé spojenie v spojenie v úúvodzovkvodzovkááchch
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Internetový obchodInternetový obchod
�� Internetový obchodInternetový obchod ((eShopeShop) je obchod na internete (opak ) je obchod na internete (opak 

kamennkamennéého obchodu). Mho obchodu). Máá ninižžššie ceny, vie ceny, vďďaka naka níízkym nzkym náákladom. kladom. 
Nevýhodou je bezpeNevýhodou je bezpeččnosnosťť na internete, hlavne spona internete, hlavne spoľľahlivosahlivosťť nnáákupu kupu 
a ochrana osobných a ochrana osobných úúdajov. Zndajov. Znááme obchody bývajme obchody bývajúú bezpebezpeččnnéé ((ččíítaj taj 
recenzie)recenzie)

�� Zoznam internetových obchodov je napr.:Zoznam internetových obchodov je napr.:
www.eshopy.skwww.eshopy.sk ,,

www.jahoda.skwww.jahoda.sk , ..., ...

�� PlatbaPlatba-- mômôžže bye byťť prostrednprostrednííctvom ctvom embosovýchembosovýchkariet (vystkariet (vystúúpenpenéé
ččííslo na platbu), rôznych slo na platbu), rôznych úúččtov (tov (PayPalPayPal, , SporopaySporopay,...), ,...), 
internetbankingu, rieinternetbankingu, rieššenia cez audiotextovenia cez audiotextovéé ččíísla a sla a smssms, alebo be, alebo bežžnnáá
platba dobierkou pri prevzatplatba dobierkou pri prevzatíí zzáásielky do rsielky do rúúk pok poššttáárky, kurirky, kuriééra.ra.

�� VVžždy je potrebndy je potrebnéé si presi prešštudovatudovaťť podmienky podmienky eShopueShopua poha pohľľadaadaťť
recenzie (nrecenzie (náázory bezory bežžných ných ľľududíí)!)!
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NeinteraktNeinterakt íívna vna 
komunikkomunik ááciacia

�� ElektronickElektronickáá popošštata ((ee-- mailmail)) prebieha v podobe sprprebieha v podobe sprááv, v, 
ktorktoréé si pousi použžíívatelia posielajvatelia posielajúú. Podob. Podobáá sa klasickej sa klasickej 
popoššte. te. (nie je okam(nie je okamžžititáá, preto neinterakt, preto neinteraktíívna)vna)

�� PatrPatríí sem aj internetovsem aj internetovéé diskusndiskusnéé ffóórumrum ((prprííspevky a spevky a 
reakciereakcie)) a a ddáátovtovéé úúloložžiskoisko ((prenos veprenos veľľkých ských súúborovborov))

EE-- mail sa skladmail sa skladáá z z hlavihlaviččkyky , , telatela a môa môžže obsahovae obsahovaťť aj aj prpr íílohulohu..

HlaviHlaviččka obsahujeka obsahuje
Komu (To):  Komu (To):  jankojanko..mrkva@azetmrkva@azet..sksk, , 
Predmet (Predmet (SubjectSubject):  ):  ŽŽiadosiadosťť
KKóópie (pie (CcCc):):

Adresy, alebo 
nickname sú
oddelené čiarkami

Stručná
charakteristika 
správy

Ďalšie adresy
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�� EE--mail adresa sa skladmail adresa sa skladáá z:z:

meno poumeno použžíívatevateľľa          zavina          zavinááčč meno pomeno poččíítataččaa

(servera)(servera)

jankojanko..mrkvickamrkvicka@@azetazet..sksk

�� Telo sprTelo spráávyvy obsahuje samotný text sprobsahuje samotný text spráávyvy

Na konci sprNa konci spráávy môvy môžže bye byťť umiestnený automatický umiestnený automatický 
podpis a pozdravpodpis a pozdrav-- signatsignatúúrara

s pozdravom  Js pozdravom  Jáán Mrkvin Mrkviččkaka

riaditeriaditeľľ firmy JM s.r.o.firmy JM s.r.o.
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�� PrPrííloha sprloha spráávyvy: : -- na posielanie una posielanie užž hotových hotových 
ssúúborov v sprborov v sprááve cez tlave cez tlaččidlo idlo „„ PripojiPripojiťť prpríílohulohu““
((attachmentsattachments). Otvor). Otvoríí sa prieskumnsa prieskumníík, cez ktork, cez ktoréého ho 
vyhvyhľľadadááme sme súúbor v PC a pripojbor v PC a pripojííme ho k sprme ho k sprááve. ve. 

�� Ak odpovedAk odpovedááme, nemusme, nemusííme pme píísasaťť hlavihlaviččku, ale staku, ale staččíí
kliknkliknúúťť na na „„ OdpovedaOdpovedaťť““ ((ReplyReply)) ��

�� Na eNa e--mailovmailovúú komunikkomunikááciu pouciu použžíívame vame popošštovtovéého ho 
klientaklienta-- napr. MS Outlook Expres, no v dnenapr. MS Outlook Expres, no v dneššnej dobe nej dobe 
je rozje rozšíšírený rený „„ tenkýtenký““ web klient (web klient (gmail.comgmail.com, , azet.skazet.sk, , 
post.skpost.sk,...),...)
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InteraktInterakt íívna komunikvna komunik ááciacia
�� InteraktInteraktíívnyvny-- mômôžžem okamem okamžžite reagovaite reagovaťť (komunikova(komunikovaťť).).

�� TextovTextovéé-- ICQ ICQ (i (i seekseekyouyou),), www.pokec.skwww.pokec.sk, , gmailgmail rozhovor, rozhovor, 
rôzne rôzne ďďalalššie ie chatchatnnáástroje stroje //ččetet//
((Chat nChat náástroje majstroje majúú navynavyšše miestnosti so spre miestnosti so spráávcom, ktorý urvcom, ktorý urččuje pravidluje pravidláá))

�� VideoVideo-- SkypeSkype, , gmailgmail--videovideo, ..., ...
�� SSúúborovborovéé-- FTP klient na vzdialený prenos sFTP klient na vzdialený prenos súúborov borov 

( obsahuje ho aj ICQ,..)( obsahuje ho aj ICQ,..)

�� VideokonferenciaVideokonferencia-- interaktinteraktíívna komunikvna komunikáácia medzi cia medzi 
viacerými viacerými úúččastnastnííkmi (kmi (s prenosom zvuku, videa)s prenosom zvuku, videa)

Potrebujeme multimediPotrebujeme multimediáálny PClny PC
(pou(použžíívame kameru, mikrofvame kameru, mikrofóón, reproduktoryn, reproduktory,...),...)
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�� EmotikonyEmotikony-- slslúúžžia na oia na ožživenie textových ivenie textových 
sprsprááv (emv (emóócia + ikona)cia + ikona)

::--)) úúsmevsmev

::--(( smsmúútok, zamratok, zamraččenenáá tvtváárr

::--oo prekvapenieprekvapenie

::--xx bozk (tiebozk (tiežž: : „„nikomu ani muk!nikomu ani muk!““))

::--DD smiech smiech –– ččasto tieasto tiežž ::--))))

:,:,--)) plaplačč od od ššťťastia astia –– ččasto tieasto tiežž ::‘‘--))

::--@@ krikkrik

;;--)) úšúškrnkrn

::--\\ pochybnospochybnosťť

::--// nerozhodnosnerozhodnosťť

::--|| trtráápna situpna situáácia (nevydarený cia (nevydarený žžart)art)
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BezpeBezpeččnnéé poupou žžíívanie Internetuvanie Internetu
�� Internet nikto nevlastnInternet nikto nevlastníí, nekontroluje ani neriadi! Preto , nekontroluje ani neriadi! Preto 

treba bytreba byťť opatrný! Napr.:opatrný! Napr.:

-- zastavizastaviťť zobrazovanie nevhodnej zobrazovanie nevhodnej wwwwww strstráánky,nky,

-- neotvneotvááraraťť popošštu tu (hlavne pr(hlavne príílohy)lohy) ak nepoznak nepoznáám odosielatem odosielateľľa,a,

-- nezverejnezverejňňovaovaťť svoje osobnsvoje osobnéé úúdaje,daje,

-- ak nak náás kontaktuje niekto podozrivý, treba informovas kontaktuje niekto podozrivý, treba informovaťť rodirodičča a 
alebo ualebo uččiteiteľľa,a,

-- nesnesťťahovaahovaťť ssúúbory z neoverenbory z neoverenéého zdroja,ho zdroja,

-- pri hpri hľľadanadaníí informinformáácii overovacii overovaťť pravdivospravdivosťť aj z iných zdrojovaj z iných zdrojov

4040PaedDr. Marek HraPaedDr. Marek Hraššnýný



OBSAH

Napr. nNapr. n áástrahy na socistrahy na soci áálnych sielnych sie ťťach ach ☺☺☺☺☺☺☺☺
((pokecpokec , , facebookfacebook ,...),...)

Ahoj. Mám 14 a vo 
voľnom čase športujem. 
☺ Mám super postavu.

Ahoj. Koľko máš
rokov a čo robíš vo 

voľnom čase?
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MalwareMalware -- šškodlivý softvkodlivý softv éérr
�� TrTróójsky kôjsky kôňň-- býva sbýva súúččasasťťou ou 

uužžitoitoččnnéého programu.ho programu.
�� PoPoččíítataččový vový víírusrus-- šškodlivý programkodlivý program

-- rozmnorozmnožžuje sa.uje sa.
�� ČČerverv-- šíšíri sa pori sa poččíítataččovou sieovou sieťťou.ou.

�� SpywareSpyware-- „š„špehujepehuje““ a odosiela citliva odosiela citlivéé úúdaje.daje.

�� SpamSpam-- nevynevyžžiadaniadanáá popoššta, ktorta, ktoráá obobťťaažžuje.uje.
�� HoaxHoax-- poplapoplaššnnáá sprspráávava
�� atatďď..
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Ochranou proti Ochranou proti MalwareMalwareje predovje predovššetkým nesetkým nesťťahovaahovaťť
pirpiráátske ktske kóópie, neotvpie, neotvááraraťť popošštu od nezntu od neznáámych mych 
odosielateodosielateľľov, nenavov, nenavšštevovatevovaťť nebezpenebezpeččnnéé strstráánky,...nky,...

SoftvSoftvéérovrováá ochranaochranaantivantivíírovými                                             rovými                                             
programamiprogramami-- NOD, NOD, EsetEsetsmartsmartsecuritysecurity,                                   ,                                   
NortonNortonantivantivíírus, rus, McAfeeMcAfeesecuritysecurity, , AvastAvast,...,...

�� HackerHacker-- popoččíítataččový pirový piráát, ktorý sa snat, ktorý sa snažžíí
nabnabúúraraťť sa do nsa do nášášho poho poččíítatačča cez Interneta cez Internet

Ochranou proti nim je Ochranou proti nim je „„ FirewallFirewall ““
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NNáástrahy a rizikstrahy a rizik áá IKTIKT
((InformaInforma ččnono -- komunikakomunika ččných technolných technol óógii)gii)

�� NieNieččo o nefungujenefunguje(porucha po(porucha poččíítatačča, chýba elektricka, chýba elektrickáá energia, je energia, je 
chyba v programe, chyba v obsluhechyba v programe, chyba v obsluhe-- ľľuuďďoch).och).

�� ZZíískame skame nepravdivnepravdivéé informinformáácie cie (treba overi(treba overiťť).).

�� Zlý Zlý zzáážžitokitok (neslu(nesluššnnéé sprspráávanie ostatných vanie ostatných úúččastnastnííkov a nevhodný kov a nevhodný 
obsah webu).obsah webu).

�� ZdravotnZdravotnéé problprobléémymy (vi(viďď. . nasledujnasledujúúca tca téémama).).

�� ZZáávislosvislosťť (chorobný stav(chorobný stav-- venuje aktivite neprimerane dlhý venuje aktivite neprimerane dlhý ččas)as)

�� PoPoččíítataččový ový vvíírusrusa iný a iný šškodlivý kodlivý swsw. . (vi(viďď. . MalwareMalware).).

�� StrataStratacennostcennostíí (peniaze, s(peniaze, súúkromie, osobnkromie, osobnéé úúdaje,..).daje,..).

�� PoruPoruššenie autorskenie autorskéého ho prpráávava (je to tie(je to tiežž krkráádedežž!!!).!!!).
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InformInform áácie ako tovarcie ako tovar
�� InformInformáácie scie súú tietiežž tovar a teda majtovar a teda majúú nejaknejakúú cenu cenu 

(v(vääččššiu, iu, čči meni menššiu)iu)

�� PravosPravosťť informinformáácii sa dcii sa dáá rierieššiiťť elektronickýmelektronickým/ / digitdigitáálnymlnym
podpisompodpisom(je (je ššifrovaný a prideifrovaný a prideľľujujúú ho ho úúrady k tomu urrady k tomu urččenenéé))

�� LicenciaLicencia-- tak ako majitelia znatak ako majitelia značčkovkovéého obleho obleččenia, tak aj enia, tak aj 
výrobcovia programov svýrobcovia programov súú chrchráánený licenciou, ktornený licenciou, ktorúú si zaplatili.  si zaplatili.  
VynaloVynaložženenúú nnáámahu a nmahu a náápad si nechajpad si nechajúú tietiežž zaplatizaplatiťť!!

�� CitovanieCitovanie-- úúryvky z iných diel (musryvky z iných diel (musíím uviesm uviesťť poupoužžite zdroje)ite zdroje)

�� ExistujExistujúú vvššak aj:ak aj:
•• FreewareFreeware-- vovoľľne ne šíšíriteriteľľnnéé programy (zadarmo)programy (zadarmo)
•• SharewareShareware-- programy s obmedzenprogramy s obmedzeníím (lepm (lepššie funkcie sa spustia aie funkcie sa spustia ažž po po 

zaplatenzaplateníí
•• TrialTrial-- vovoľľnnéé len na urlen na urččititúú dobu (potom sa zablokujdobu (potom sa zablokujúú))
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BezpeBezpeččnosnos ťť a zdraviea zdravie
PrPrááca pri poca pri poččíítatačči môi môžže spôsobovae spôsobovaťť zdravotnzdravotnéé

problprobléémy, preto treba dodrmy, preto treba dodržžiavaiavaťť ururččititéé pravidlpravidláá::
•• PrestPrestáávky s krvky s kráátkym cvitkym cviččeneníím rm rúúk, chrbta, krku.k, chrbta, krku.

•• Horný okraj monitora vo výHorný okraj monitora vo výšške oke oččíí..

•• SedieSedieťť vzpriamene s vystretým chrbtom.vzpriamene s vystretým chrbtom.

•• ZZááppäästie mstie máá bybyťť podopretpodopretéé..

•• SilnSilnéé svetlo svetlo (okno)(okno)by nemalo byby nemalo byťť za monitoromza monitorom

ani oproti, aby sa neodrani oproti, aby sa neodráážžalo v monitore.alo v monitore.

•• SprSpráávne rozlvne rozlíšíšenie monitora.enie monitora.

•• Pozor na elektrickPozor na elektrickéé kkááble.ble.

•• Pozor na zPozor na záávislosvislosťť..
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PoPoččíítataččovov áá uuččebebňňa a budbud úúcnosticnosti

�� VirtuVirtuáálna realitalna realita-- snaha napodobnisnaha napodobniťť rereáálny svet pomocou lny svet pomocou 
popoččíítataččaa (napr. simul(napr. simuláátory letu sttory letu stííhahaččiek, trenaiek, trenažžéér pre kozmonautov,...)r pre kozmonautov,...)
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PravidlPravidl áá v pov po ččíítataččovej ovej 
uuččebniebni

�� Pri poPri poččíítatačči nejeme a nepijeme !!!i nejeme a nepijeme !!!

�� NeinNeinšštalujeme nepovolentalujeme nepovolenéé programy.programy.

�� NemaNemažžeme cudzie seme cudzie súúbory.bory.

�� DbDbááme na bezpeme na bezpeččnosnosťť a zdravie svoje aj ostatných.a zdravie svoje aj ostatných.

�� DodrDodržžujeme diskrujeme diskréétnostnosťť pri zadpri zadáávanvaníí hesiel (nepozerhesiel (nepozerááme me 

na cudzie heslna cudzie hesláá))-- je to trestný je to trestný ččin (300/2005 in (300/2005 §§ 247) trest a247) trest ažž 4roky!4roky!

Obdobne to platObdobne to platíí aj pre zneuaj pre zneužžitie informitie informáácii, cii, hackinghackinga nepovolena nepovolenéé

sledovaniesledovanie–– trest atrest ažž 8 rokov!8 rokov!
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MSMS-- ExcelExcel

�� Je to Je to tabutabuľľkový kalkulkový kalkuláátor tor (procesor) z bal(procesor) z balííka MS Office.ka MS Office.

�� PouPoužžííva sa na spracovanie va sa na spracovanie úúdajov v dajov v tabutabuľľkkááchch, s, s ktorými je potrebnktorými je potrebnéé robirobiťť
výpovýpoččty a inty a inéé spracovanie, zobrazovaspracovanie, zobrazovaťť grafický výstupgrafický výstup-- grafygrafy. Zo. Zoššit sa it sa 
skladskladáá z tabuz tabuľľkových hkových háárkov (listov), v ktorom srkov (listov), v ktorom súú bunky. Kabunky. Kažžddáá bunka mbunka máá
svoju adresu (riadok je svoju adresu (riadok je ččííslo, stslo, stĺĺpec je ppec je píísmeno)smeno)-- napr.: B4napr.: B4

�� V hV háárkoch je morkoch je možžnnéé: : 

•• formformáátovatovaťť ppíísmo (farba, pozadie, vesmo (farba, pozadie, veľľkoskosťť, typ, zarovnanie, orient, typ, zarovnanie, orientááciu, ciu, 
...), kateg...), kategóóriu riu úúdajov (dajov (ččííslo, text, mena, slo, text, mena, ččas, ...) , oras, ...) , oráámovanie buniek, movanie buniek, 
zlzlúúččenie viacerých buniek, nastavenie veenie viacerých buniek, nastavenie veľľkosti buniek,... kosti buniek,... 

•• pridpridáávavaťť do buniek vzorce pre automatickdo buniek vzorce pre automatickéé prepoprepoččty,ty,

•• vytvorivytvoriťť databdatabáázy s nzy s náástrojmi pre ich spracovanie,strojmi pre ich spracovanie,

•• vytvvytvááraraťť z z úúdajov v tabudajov v tabuľľkkáách grafy,ch grafy,

•• programovaprogramovaťť v programovacom jazyku VBA.v programovacom jazyku VBA.
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Rodinný rozpoRodinný rozpo ččetet
�� PrPrííklad financovania klad financovania rodinrodinééhoho rozporozpoččtu:tu:
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január február marec apríl máj
mama 420 400 435 475 410
otec 745 720 759 770 710
potraviny -315 -380 -375 -420 -395
elektrika -50 -50 -50 -50 -50
plyn -10 -10 -10 -10 -10
nájom -140 -140 -140 -140 -140
osobné výdaje -380 -335 -255 -310 -545

270 205 364 315 -20
270 475 839 1154 1134zostatok (našetrené)
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PouPou žžitit éé zdrojezdroje

�� VVääččššina obrina obráázkov bola pouzkov bola použžititáá z z www.google.skwww.google.sk
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