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 Počítač je stroj, který na kódování údajů 
využívá úroveň napětí a prostřednictvím něj 
rozlišuje dva stavy: 

 zapnutý a vypnutý, 1 nebo 0. 
1 zpravidla indikuje vysokou úroveň napětí a 0 
naopak nízkou. 

 Informace lze zaznamenávat pomoci signálů 
(záznamů).

 Signály mohou být:
 analogové
 digitální

Kódování



Analogový záznam

 Analogový záznam je zaznamenáván jako 
nějaká křivka,

 hodnoty se mění spojitě,

 kopírováním (přenosem) původního 
signálu velmi často dochází ke zkreslení, 
dochází ke zhoršení kvality.



Digitální záznam

 Digitální (číslicový, binární) záznam je 
zaznamenáván jako skupina nul a jedniček,

 hodnoty se mění skokem (každý navzorkovaný 
obdélník má svou číselnou hodnotu),

 při přenosu (kopírování) digitálního signálu 
nedochází ke ztrátám informace, kvalita 
signálu se nemění.



Digitalizace záznamu

 Digitalizace záznamu je převod analogového 
záznamu na záznam digitální (0, 1),

 obraz převede na digitální záznam digitální 
fotoaparát, kamera nebo skener,

 zvuk zachycený mikrofonem převede A/D 
převodník na zvukové kartě,

 v počítači záznamy vznikají už přímo             
v digitální podobě.



Kódování čísel

 Pro kódování čísel nejčastěji používáme 
dvojkovou (binární) soustavu čísel,

 pro prezentaci čísel využíváme větších uskupení 
bajtů,

 nejvyšší bit se používá pro znaménko.

Viz. Číselné soustavy



Kódování znaků

 Znaky jsou v počítači uloženy pomocí 
číselného kódu,

 každý znak má své číslo,

 pro kódování byl vytvořen jednotná kódovací 
tabulka ASCII (American Standard Code for 
Information Interchange).



ASCII tabulka

 ASCII-7 – původně sedmibitová, obsahovala 
128 znaků

 ASCII – rozšířená osmibitová, 256 znaků, 
používání národních abeced (např. písmenka    
s diakritikou) 
 kódy 0 až 31 – řídící znaky při programování

 kódy 32 až 127 – všechny kódové stránky mají stejné

 kódy 128 až 255 – různé grafické symboly, znaky pro 
národní abecedy, vznik různých kódových stránek, 
které jsou značně nekompatibilní



ASCII tabulka



Kódování češtiny
 CP895 (KEYBCS2) – kód bratří Kamenických
 KO18-čs – vytvořená pro počítače JSEP
 CP852 – osmibitové kódování češtiny v systému 

MS-DOS  
 ISO 8859-2 (LATIN2) – pro kódování národních 

znaků zemí střední a východní Evropy (UNIX)
 CP1250 – osmibitové kódování češtiny používané  

 v systémech MS Windows 
 UTF-8 – 8bitová tabulka Unicode
 UTF-16 – obsahuje všechny znaky (65 536 znaků) 

používané ve světě
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