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Úvod
Mít nadhled a přehled
Maturant z předmětu Informatika by měl mít v oblasti IT nadhled a přehled… Co
tato na pohled jednoduchá věta znamená?
Nadhled se dá doslova vyložit jako pohled z výšky, z místa nad něčím. Z takového místa bývá vidět určitý předmět celý a navíc, bývá vidět i jeho okolí. Tedy
je zřejmé, jak tato věc souvisí s ostatními věcmi v její blízkosti a jak (přes jaké)
věci/oblasti souvisí s celkem.
Jak se získá takový nadhled? Poctivě řečeno, poměrně obtížně. Vyžaduje to
znát mnoho pojmů a principů, přemýšlet o věcech v jejich souvislostech, chápat
jejich vztahy a návaznosti, a v důsledku toho je s porozuměním využívat. Není
to věc týdne, měsíce ani roku. Ale je to vlastní cíl komplexní maturitní zkoušky
a navíc výborné východisko pro práci s IT na mnoho let dopředu.
Přehled nemá tak jednoduchou ilustraci jako nadhled. Snad by se dalo říci,
že kamkoliv mi padne zrak, tam vidím známé věci a pojmy. Tedy že se orientuji
v mnoha oblastech, vím co se v nich děje, jaké jsou nové trendy, výrobky a postupy.
Jak získám přehled? Opět ne úplně jednoduše. Mnoho lidí si myslí, že pokud
sedí u počítače několik hodin denně, tak o IT mají přehled. Skutečnost bývá jiná.
Pouhé sezení přehled nevytváří. Je potřeba pravidelně a aktivně sledovat odborné informační zdroje, minimálně dva až tři weby z oblasti IT a odebírat (i číst)
minimálně jeden počítačový časopis.
Je tu slušná šance, že kombinace pár let vzdělávání ve škole, vlastního vzdělávání a sledování odborného tisku a samozřejmě každodenní „hraní si“ s IT vám
umožní získat nadhled, přehled i praktické dovednosti v IT oblasti. A pak pro vás
bude případná maturitní zkouška z Informatiky jen zajímavé potvrzení vašich
schopností
Tato učebnice si klade poměrně neskromný cíl, pomoci Vám při získávání
přehledu i nadhledu nad oblastí IT. Na základě maturitního katalogu předmětu
Informatika včetně jeho přesahů do souvisejících oblastí. Zkuste ji takto využít…

Důležité
Poznámky s odkazy na web u většiny témat
v této učebnici nenajdete. Současný student
střední školy používá web zcela samozřejmě vždy, pokud se chce o nějakém pojmu či
tématu dovědět více a umí většinou potřebný zdroj informací vyhledat (pozor: Google
není zdroj, ale pomůcka k nalezení zdrojů),
nepotřebuje tedy k tomu pokyny. Jen u webů,
které nejsou na prvních pozicích vyhledávačů,
a jejichž obsah je obzvláště přínosný, jsou uvedeny jejich adresy.

Informatika, počítače a lidé
Pojem informace pochází z latiny, a je tedy zřejmé, že při jeho vzniku počítače
určitě nebyly. I dnes informace existují nejen v oblasti počítačů – jsou na nich
postaveny všechny biologické systémy a vycházejí z nich sociální vazby mezi
lidmi.
Většina současných složitějších zařízení je digitální. Co to znamená? Na
jakých principech pracují? Jaká byla zařízení dříve? To vše si zde vysvětlíme a pak
projdeme zajímavou historií vzniku moderních informačních technologií, které
kromě autorů sci-fi románů nikdo nepředpovídal a neočekával. Vždyť s prvním
mikroprocesorem měli řídící pracovníci firmy Intel problém: „A kde by se to dalo
použít?“ Internet zase vznikl jako „mezisíť“ několika oddělených počítačových
sítí, zcela bez ambic na globální informační médium.
Počítače a Internet zde ale jsou a zasahují do našeho života. Většinou kladně – nabízejí mnoho možností, o kterých se lidem před třiceti lety ani nezdálo.
Někdy však také negativně – pojmy jako spam, vir, červ, počítačové pirátství zná
snad každý. Navíc lidské tělo, které je stvořeno k pohybu, při práci s počítačem
většinou sedí na židli ve strnulé poloze, což může ohrozit naše zdraví. Počítače
pak působí nejen na naše zdraví fyzické, ovlivňují také lidskou psychiku a stále
výrazněji zasahují do celé společnosti.

Úvod
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