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318. Základní deska, Prezentace
Pracovní list
Cvičení
Otázky zodpovězte do tohoto dokumentu, cvičení si přejmenujte názvem Vaše příjmení + deska (pomocí
volby Uložit jako). Odpovědi pište přímo k otázkám, odlište je barevně.
1. Vysvětlete stručně:


Proč v nabídkách HW bývá základní deska označena MB?



Funkce základní desky



Co za komponenty musí být na základní desce vždy?



Je sběrnice součástí základní desky?



Co je v paměti ROM?



Jaký je rozdíl mezi pamětí RAM a ROM?



Sběrnice



PS/2



Plug and Play



Driver



UPS

2. Připravte si prezentaci na téma Počítačová grafika. Rozsah prezentace je minimálně 8 snímků. Bude
zahrnovat následující pojmy a vhodné ilustrace. Jednotlivé snímky vložte do cvičení.
2.1. Rastrová grafika
2.2. Vektorová grafika
2.3. Barvené modely
3. Prezentaci uložte ve formátu ppt i pps.
Odpovězte na následující otázky
4. Jaký je rozdíl mezi formátem ppt a ppx?
5. Jde do prezentace vložit hudba?
6. Na co je třeba si dát pozor?
Vypracované cvičení uložte na vyhrazené místo na školní server.

Cvičení s řešením
Otázky zodpovězte do tohoto dokumentu, cvičení si přejmenujte názvem Vaše příjmení + deska (pomocí
volby Uložit jako). Odpovědi pište přímo k otázkám, odlište je barevně.
Vypracujte následující úkoly, ukládejte průběžně do tohoto cvičení.
1. Vysvětlete stručně:


Proč v nabídkách HW bývá základní deska označena MB?
Protože se jí říká motherbord, nebo main board.



Funkce základní desky
 propojení ostatních komponent
 jejich pevné umístění
 napájení všech součástek v počítačové skříni



Co za komponenty musí být na základní desce vždy?
 procesor
 operační paměť
 paměť ROM



Je sběrnice součástí základní desky?
ano



Co je v paměti ROM?
Program SETUP (zápis BIOSu)



Jaký je rozdíl mezi pamětí RAM a ROM?
RAM je na zápis i čtení, kdežto ROM je jen na čtení.



Sběrnice
Napevno umístěná část základní desky, kterou mezi dalšími komponentami počítače (paměť,
procesor…) proudí adresy, data a řídící signály.



PS/2
Porty (bývají rozlišeny barevně, připojují myš a klávesnici)



Plug and Play
Systém v počítači po jeho spuštění objeví nový hardware. Sám mu vyhledá vhodný ovladač (řídící
program) a zprovozní ho. Pro uživatele se jeví HW ihned k použití.



Driver
Ovladač hardwaru



UPS
záložní jednotka (při výpadku elektřiny, dodává napětí z akumulátoru do systému)

2. Připravte si prezentaci na téma Počítačová grafika. Bude zahrnovat následující pojmy a vhodné
ilustrace.
 Rastrová grafika
 Vektorová grafika
 Barvené modely
Prezentace bude mít minimálně 8 snímků. Jednotlivé snímky vložte do cvičení.

3. Prezentaci uložte ve formátu ppt i pps.
Odpovězte na následující otázky
4. Jaký je rozdíl mezi formátem ppt a ppx?
Formát ppt lze kdykoli upravovat v programu MS PowerPoint. Většinou ho spouští přednášející.
Formát ppx slouží ke spuštění hotové prezentace. Na počítači nemusí být program MS PowerPoint
instalovaný (obsahuje potřebné příkazy). Většinou se používá při automatické prezentaci (je
nastavené časování a prezentace po spuštění se zobrazuje sama. Často se posílá jako příloha
el. pošty.
5. Jde do prezentace vložit hudba?
Ano, dělá se to často u automatických prezentací.
6. Na co je třeba si dát pozor?
Aby délka hudby odpovídala rozsahu prezentace (stejně začne, stejně skončí). Aby se žánr
k prezentaci hodil.
Vypracované cvičení uložte na vyhrazené místo na školní server.

