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Vstupní zařízení 

Mikrofon:  

- Zařízení pro přeměnu akustického signálu na signál elektrický 

- Používá se při hlasové komunikaci (nahrávání zvuků do počítače, internetové 

telefonování apod.) 

- Obvykle bývá součástí jiného periferního zařízení (sluchátka, webová kamera, monitor 

ad.) 

Webová kamera (webkamera):  

- Vstupní zařízení, podobné fotoaparátu či klasické kameře 

- Pořizuje snímky s různým rozlišením (s různou velikostí obrazu), které jsou snímány 

velkou rychlostí (min. 30 – 50 obrázků/s) a nám se jeví jako pohyblivé 

- Používají se nejčastěji pro internetovou komunikaci, v dopravě (každý řidič může 

sledovat aktuální stav dopravy), pro umístění v přírodě (uživatel může zjistit aktuální 

stav místa) apod. 

Skener:  

- Zařízení, které slouží k digitalizaci obrazu 

- Můžeme pomocí něj přenést do počítače digitalizované obrázky, fotky, text i 

jakoukoliv grafickou informaci 

- Kromě běžných stolních skenerů, které jsou na domácí použití, existuje řada dalších 

skenerů pro profesionální, vysokokapacitní a jiné využití (skenování 

velkoformátových předloh, negativů, 3D objektů apod.) 

- Skenery se nejčastěji připojují k počítači přes USB port 

Princip práce:  

- Při skenování předlohy skener 

pomalu osvětluje a snímá 

(podobně jako třeba kopírka) 

předlohu 

- Po řadách se snímají jednotlivé 

body, ze kterých se výsledný 

obraz bude skládat 

- Jelikož jsou tyto body velmi 

malé, lidské oko je nedokáže 

rozlišit a výsledek vypadá jako 

celek 

 

Základní parametry:  

a) Barevná hloubka - udává počet barev (jak je skener schopen zachytit barvy předlohy) 

Princip práce skeneru 
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b) Rozlišení - udává hustotu obrazových bodů na jednotku plochy - čím větší rozlišení, tím 

více bodů bude na stejné ploše, tím budou body menší a tím jemnější a kvalitnější 

dostaneme výsledný obraz 
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