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Počítače

Počítače podle druhu zpracovaného signálu dělíme na:

 Číslicový počítač – zpracovává logické a číselné 
hodnoty, pracuje se dvěma stavy 0 a 1. 

 Analogový počítač – zpracovává analogové (spojité) 
signály (např. elektrické napětí, proud).

 Hybridní počítač – spojují v sobě číslicové i analogové 
části počítače.



Osobní počítače (PC)

 Stolní počítače (desktop PC)
 Jsou to nejrozšířenější, mají velké rozpětí co se týče 

výkonu.
 Montují se do skříní různých velikostí a tvarů

 bigtower, miditower, minitower
 desktop, slim desktop



 Přenosné počítače
 Přenosné počítače jsou lehké 

mobilní osobní počítače s 
plochou obrazovkou. Mají 
zabudované všechny 
komponenty.

 Notebook 

 Netbook – je menší a má 
nižší výkon než notebook



 Kapesní počítače

 označované také, jako osobní 
digitální asistent (PDA) 

 ovládá se dotykovou 
obrazovkou a perem (stylus) 

 sdružují v sobě různé funkce: 

 diář, mobilní telefon, 
fotoaparát, navigace, internet, 
hry, video a  další aplikace



 Tablet PC

 kombinují prvky přenosných a 
kapesních počítačů 

 ovládá se přes dotykový 
display



Sálové počítače

 Sálový počítač – Mainframe, 

 výkonné počítače pro výzkum, 
armádu atd.,

 uživatelé se připojují přes 
terminál,

 používají se speciální operační 
systémy (Unix, Linux),

 superpočítač – velmi výkonný 
počítač nebo počítačový cluster).

 Superpočítač Titan – 18 000 šestnáctijádrových procesorů AMD, 
18 000 grafických čipů Nvidia a 700 TB operační paměti, OS Linux.



Průmyslové počítače

 speciální počítače pro řízení 
strojů a procesů

 automatizované systémy, 
obráběcí stroje atd.

 vysoká odolnost
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