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• vývoj vstupních zařízení počítačů, konzole

• vývoj výstupních zřízení počítačů, tiskárny

• vývoj operačních pamětí počítačů

• vývoj externích pamětí a paměťových médií



 Konzole = řídící stanoviště (sálového) počítače.

 Elektrické psací stroje: UNIVAC I  …  Remington

 Dálnopisy byly základem prvních počítačových 

terminálů, které se z nich postupně vyvinuly.

 Kód, používaný k dálnopisným přenosům, byl 

základem dnešních sériových protokolů.

 Dodnes jsou v kódu ASCII obsaženy například 

Návrat vozíku (CR = carriage return) či Posun    

o řádek (LF = line feed). 

 COM port PC (RS-232) bylo možno donedávna 

přepnout i do pětibitového módu.



 1902  …  první výroba elektrických psacích 

strojů firmou Blickensderfer Manufacturing

Company ve Stamfordu (Connecticut).

 1910  …  první komerční nasazení dálnopisu    

společností Postal Telegraph Company na lince

Boston – New York.

 1935  …  zaváděna v Evropě síť TELEX.

 2008  …  zrušení veřejné dálnopisné sítě TELEX 

(teleprinter exchange) v České republice;  tedy 

dálnopisy fungovaly téměř 100 let.



Dálnopisná 

služby 

anglického 

letectva           

během         

2. světové 

války



Dálnopis T100 

firmy Siemens 

vyráběl v ČSSR 

pod licencí n.p. 

Zbrojovka Brno.

Vlevo děrovačka 

a vpravo čtečka 

děrné pásky pro 

rychlé odeslání 

zprávy.



Malý počítač éry 

sálových kolosů

neměl  BIOS. 

Nejprve musel 

operátor ručně

vložit zaváděcí 

rutinu z panelu 

vlevo a načíst OS 

z děrné pásky. 

Potom už přišel   

ke slovu psací 

stroj (vpravo).



 Firma IBM přišla s velmi 

zajímavým řešením.

 Místo systému typových 

pák použila kulovou 

hlavu, jež po naklonění 

a natočení vytiskne 

příslušný znak.

 Hlavy byly výměnné, 

takže bylo možné 

tisknout různé sady 

znaků (diakritika, 

azbuka, různé fonty).



 Nevýhodou el. 

psacích strojů

(dálnopisů) 

byla velká 

hlučnost.

 Proto začaly 

počítačové 

firmy vyrábět 

textové  

terminály          

s monitorem 

zobrazujícím 

pouze znaky. 



 První monitory byly monochromatické televizní 

obrazovky různých barev, které umožňovaly 

zobrazovat pouze znaky. Kromě písmen, číslic   

a interpunkčních znamének to byly i pseudo-

grafické znaky, pomocí nichž šlo vytvářet např. 

jednoduché a dvojité rámečky.

 Spojením takového monitoru a klávesnice vznikl 

textový (znakový) terminál.

 Na tyto doby máme památku na současných PC 

klávesnicích – jde o přepínač Scroll Lock (ScrLk), 

kterým se přepínaly zobrazovací režimy  …



 Režim stránkování: po napsání celé stránky se 

monitor smaže a začne psát znovu od levého 

horního rohu obrazovky.

 Režim rolování: po napsání celé stránky se 

posunou všechny dosud napsané řádky o 1 

řádek nahoru a další řádek se začne vypisovat 

jako poslední řádek na stránce, tedy z levého 

dolního rohu monitoru. Opakováním postupu 

řádky rolují podobně jako filmové titulky.

 Na následující stránce vidíme využití textového 

terminálu k zobrazení pseudografiky.





 Další, dnes už historický a zpravidla trvale 

zapnutý přepínač Num Lock, přepínal na pravé 

části klávesnice numerickou klávesnici s tlačítky 

pro pohyb textového kurzoru.



 Se vyvíjí jako ostatní hardware počítačů.

 Ze tří přepínačů zůstal funkční pouze Caps Lock.

 Mění se také připojení k PC (DIN, PS2, USB).

 Moderní klávesnice mají sadu multimediálních 

kláves a kláves rychlého spuštění vybraných 

programů.



 1963  … první 

počítačová myš 

D. Engelbarta

byla dřevěná       

a měla 2 kolečka. 

 1970 … 

kuličková myš 

Billa Englishe.

 1980 … optická 

myš (pohyb je 

snímán optickým 

čidlem)



 1963  … první myš byla 

dřevěná a měla 2 velká 

kolečka. 

 1967 … žádost o patent

 1970 … US patent

 Z tohoto patentu ovšem 

nikdy nezískal poplatky.

 D. Engelbart pracoval 

také na GUI, hypertextu 

a účastnil se rozběhu 

ARPANETu.



 Komerčně proslavila myš 

firma Apple, která také 

„rozjela“ GUI = grafické 

uživatelské rozhraní.

 Myš Apple má 1 tlačítko.

 Proti tomu se u osobních 

počítačů PC prosazují 

myši se 2ma a později 

3mi tlačítky.

 Prostřední tlačítko se ale 

užívá minimálně, dokud 

se z něj nestane kolečko.





 Princip převzat z dálnopisu (dálnopisná děrná 

páska měla 5 stop;  moderní počítačová 8 stop).

 První čtečky snímaly vyděrovaný kód pomocí 

mechanických kontaktů.

 Brzy se však kvůli rychlosti přešlo na optické 

snímání kódu.

 Poblíž čtečky musela být navíječka. Páska letěla 

čtečkou velkou rychlosti a skládala se pod ni na 

zem do chaotické kupičky. Bylo ji třeba navinout 

a uložit do krabičky pro další použití.



 Pro zajímavost uvádím 

dálnopisný kód, který 

využívá 5-stopou pásku.

 Střední děrování (menší 

otvory) je určeno         

pro posun pásky.

 Šířka této papírové 

pásky je 17,4 mm.



 Pro mechanickém      

i při optickém čtení 

se páska posunuje 

trhaně a jednotlivé 

bajty informací se 

zapisují do operační 

paměti počítače.



Nepodařilo se mi zjistit, kdo vynalezl, či připojil 

jako první k počítači další ryze vstupní zařízení:

 tablet,

 joystick  (gamepad),

 mikrofon,

 webkameru,

 datové rukavice pro virtuální realitu,

 scanner (ruční, stolní, bubnový, filmový),

 čtečku čarového kódu.



Nebudeme se už znovu zabývat psacími stroji 

různých konstrukcí. Zaměříme se na tři oblasti 

základních výstupních zařízení počítačů:

 monitory,

 tiskárny,

 plottery (souřadnicové zapisovače).



 Už jsme se dnes zmínili o počítači UNIVAC I,  

což byl vlastně první sériově vyráběný počítač

v USA (od roku 1951 bylo vyrobeno 46 kusů).

 K něm šel připojit nejen psací stroj Remington, 

ale také osciloskop značky Tektronix.

 Na osciloskopu bylo možné sledovat průběh 

výpočtů, šlo tedy o jednoduchý počítačový 

monitor.



 Byly nejprve monochromatické s různými typy     

a barvami luminoforů (zelená, modrá, oranžová).

 Elektronika monitoru (později grafická karta PC) 

umožňovala pouze zobrazení jednotlivých znaků

v rastru (matici) o daných rozměrech.

 Přepínalo se mezi režimy stránkování a rolování. 

Po zaplnění obrazovky program mohl (nemusel) 

čekat na odezvu operátora.

 Fyzikální princip byl velmi podobný černobílemu

televiznímu přenosu, ale technické parametry 

(např. řádkovací frekvence) byly odlišné.



 S rozvojem televizní techniky – barevné vysílání 

pomocí RGB aditivního skládání barev (RGB = 

red, green, blue) – přicházejí na trh i barevné 

graficky orientované monitory.

 První barevné monitory jsou založené stejně

jako televizní obrazovky na principu katodové 

trubice, angl. Cathode ray tube = CRT.

 Jejich využití limituje použitá grafická karta.

 První „barevná“ má zkratku CGA a nabízí 

revoluční skok:  místo černé, bílé a šedé máme 

k dispozici paletu 16 barev!



 1981  …  firma IBM přichází s první barevnou 

grafickou kartou CGA  =  Color Graphic Adapter

 Textové režimy jsou 2, oba v 16 barvách:

 40 x 25 znaků (tj. 25 řádků po 40 znacích)

 80 x 25 znaků

 Grafické režimy je jen jeden, využívá 4 barvy:

 320 x 200 px



 1984  …  firma IBM přichází s druhým barevným 

standardem EGA  =  Enhanced Graphic Adapter.

 Textové režimy zůstávají jako u CGA.

 Grafický režim využívá všech 16 barev a jeho 

rozlišení se zvyšuje na

 640 x 350 px

 1987  …  třetí barevný standard se jmenuje VGA 

 VGA = Video Graphics Array.

 Využívá již 256 barev a rozlišení 640 x 480 px. 



 1990  …  v dnešní době minimální požadavek 

nejen na monitory, ale např. pro dataprojektory. 

 Grafická režim XGA využívá tzv. high colors

(paleta 65536 barev) či true colors (16,7 milionu 

barev) a rozlišení se zvyšuje až na

 1024 x 768 px

 Maximální možnosti současných grafických 

karet jsou už někde úplně jinde. Nesledují už

pouze barevnou hloubku a rozlišení, ale také 

parametry související s animacemi (hry, video).



 LCD = Liquid Crystal Display.

 Rozvíjejí se souběžně s rutinním používáním 

CRT monitorů a s nástupem 21. století je zcela 

vytlačují.

 Zdokonalení technologie výroby LCD odstranilo 

postupně vývojové vady (vadné pixely v obraze, 

dlouhá doba dosvitu … setrvačnost).

 Díky zkrácení doby dosvitu se nakonec panely 

LCD začaly používat i ve výrobě televizních 

přijímačů a společně s plazmovými obrazovkami 

vytlačili i tam klasické CRT obrazovky.



 Mechanické 

 s typy (matricemi jednotlivých tisk. znaků) ,

 Jehličkové (znaky tvořeny maticí bodů).

 Inkoustové

 termobublinkové (bubble jet),

 voskové (také druh termotisku),

 piezoelektrické. 

 Xerografické

 laserové,

 LED  (firma OKI).

 Termální (tepelné).



 S typy (matricemi jednotlivých tisk. znaků)

 s tiskem úderem typu proti válci:

 s typovými pákami (typovým košem),

 s kulovou hlavou,

 s typovým kotoučem (kopretinou);

 s tiskem úderem kladívka zdola proti typu:

 bubnové  („tančící“ písmenka v řádku),

 řetězové  (odchylky v šířce mezer).

 Jehličkové

 8-jehličkové a 9-jehličkové (zpravidla 2 a víc 

různých kvalit tisku – DRAFT, HQ);

 24-jehličkové (při HQ 3-krát rychlejší).



 S tiskem rychlým ohřevem inkoustu

 bubble jet,

 voskové.

 Založené na teplotní roztažností kapalin.

 Prudké ohřátí „vystřelí“ bublinu na papír.

 S piezoelektrickým tiskem

 Piezokrystal funguje jako miniaturní pumpa, 

která „vystřelí“ kapičku barvy na papír.

 Náchylnější k zasychání tiskové hlavy, ale    

o něco přesnější než bubble jet.



 Z řeckého xero = suchý, graphein = psaní, tedy 

suchý tisk.  Jiný název: elektrostatická fotografie.

 1938  Chestr Carlson, americký vědec, patentový 

právník a vynálezce, vyrobil první xerografickou 

kopii jednoduchého dokumentu

 1956  Rank Xerox Limited začíná dobývat svět 

kanceláří svými kopírkami

 Zatímco v kopírkách se používá k osvitu povrchu 

tiskového válce používá běžné světlo, v tiskárnách 

se používá vykreslení stránky laserem, nebo 

řadou LED diod (firma OKI).



 Pro mechanické tiskárny je typické použití 

okrajové vodící perforace, tzv. traktorový papír, 

podle vodících gumových pásů s hroty, které 

jsou podobné pásům pásového traktoru.

 Pro inkoustové tiskárny je typická možnost 

barevného tisku s vysokým rozlišením a dobrým 

barevným podáním na speciální fotopapír.



 Zajímavé výstupní zařízení, které se v různém 

provedení používalo u analogových i digitálních 

počítačů. Existují tedy

 analogové plottery,

 digitální plottery.

 Zamyslete se na tím, jakým způsobem byste 

řešili posun pisátka u analogového a digitálního 

plotteru.

 Podle druhu „pisátka“ existují plottery perové

(tužkové), inkoustové (jehož pisátko se podobá 

tiskové hlavě inkoustové tiskárny, vývoj jde 

směrem k „hybridům“) a vyřezávací.









Paměti, o nichž jsme už hovořili:

 Paměti založené na klopných obvodech z relé, 

elektronek či tranzistorů.

 Kapacitní bubnová paměť počítače ABC. 

Paměti používané během dalšího vývoje VT:

 Paměť se rtuťovou zpožďovací linkou.

 Williamsova trubice, aneb paměťová obrazovka.

 Feritová paměť.

 Polovodičové paměti.



 Elektrické pulzy se převedly pomocí piezoelektr. 

Krystalu, nebo magnetostrikční cívky na pulzy 

mechanické, které se relativně pomalu šířily 

skleněnou válcovou trubicí naplněnou rtutí.

 I když utlumení pulzů ve rtuti nebylo velké, bylo 

nutné paměť neustále obnovovat (na konci se 

pulzy četly, zesílily, elektronicky přenesly a opět 

se vybudily na začátku trubice.

 Rychlost šíření zvuku závisí na teplotě, proto 

byla nutná klimatizace na přesnou provozní 

teplotu.

 Čtení paměti bylo možné pouze sériově!



 V jedné trubici bylo možné „nahromadit“ stovky 

až tisíce pulzů (postupných mechanických vln).

 Sériový přístup byl způsoben nutností čekat, až

na čidla dorazí ta správná vlna.   To zdržovalo!

 Byla použit např. u počítačů EDVAC a UNIVAC I.

 Jejím vynálezcem byl John Adam Presper Eckert, 

spolutvůrce prvních počítačů (počínaje ENIAC).

 SAM  =  Serial Access Memory

 RAM  =  Random Access Memory



 1946  …  Frederic Williams a Tom Kilburn využili 

katodovou trubici (CRT) nikoliv jako zobrazovací 

jednotku (monitor), ale jako nový druh operační 

paměti, nazývaný paměťová obrazovka, 

Williamsova nebo Williams-Kilburnova trubice.

 Jednotlivé body obrazovky

představují jednotlivé bity

paměti. Rozsvícené místo je

zároveň elektricky nabité, 

což je možné snímat pomocí

kovových vodičů na povrchu

obrazovky.



 1947  …  kapacita obrazovky je 2048 bitů

 Použity jako operační paměť např. u počítačů

IBM 701 a IBM 702.

 Později zcela vytlačeny 

Feritovými paměťmi.



 Počítač ADT 4100, který jsem obsluhoval během 

studia na SPŠ elektrotechnické v Pardubících

(začátek 80. let 20. století)

měl feritovou operační paměť

s kapacitou 48 kB.  Stačila

pro souběžný provoz 8-mi

terminálů.

 Řídící počítače raketoplánů

NASA používaly feritové 

paměti až do roku 1990.



 Kroužky feritů si drží 

jedno ze 2 možných 

zmagnetování (0/1) 

díky mg. hysterezi. 

 Čtení údajů z paměti ji 

současně smaže, takže 

po každém čtení je 

nutné paměť obnovit.

 Určitou slabinou bylo 

riziko přehřátí feritů

nad Curieovu mez, tedy 

potřebuje klimatizaci.  



 Blok feritové 

paměti, jehož

kapacita je 

řádu desítek 

kilobajtů.



 S rozvojem integrovaných obvodů s vysokým 

stupněm integrace a zlevňováním polovodičů

byly feritové paměti postupně vytlačeny 

polovodičovými paměťmi.

 Nebudeme se zabývat technickými detaily 

jednotlivých generací a typů polovodičových 

pamětí. Tato oblast se i v současnosti stále 

vyvíjí směrem zvyšování kapacit bloků paměti, 

rostoucí miniaturizace a snižování relativní 

ceny za jednotku paměťové kapacity. 



 Vývoj externích pamětí a paměťových médií 

šel ruku v ruce s vývojem záznamové 

techniky pro audio a videozáznam, o němž

jsme hovořili minule. 

 Bylo by zbytečné opakovat podruhé stejné 

informace. Stačí si propojit dnešní přednášku 

s příslušnou částí té minulé.




