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Myš

Předmět:  ICT

Ročník:  9. ročník

Tematický okruh:  informatika - teorie

Anotace:  

1. Co myš, popis, funkce

2. Vývoj, druhy

3.  Způsob připojení



Myš počítače

V Ý K L A D



Myš

 je malé polohovací zařízení, které převádí 
informace o svém pohybu po povrchu plochy 
(např. desce stolu) do počítače 

 projevuje se na monitoru jako pohyb kurzoru

 Nachází se na ní jedno či více tlačítek, může 
obsahovat jedno i více koleček pro usnadnění 
pohybu v dokumentu. 

 Ze spodní strany nalezneme zařízení snímající 
pohyb.



Historie - vývoj

 Počítačová myš prošla dlouhým vývojem. První myši 
byly spíš hranaté, těžko uchopitelné a měly jen dvě 
tlačítka. Postupně se měnil tvar myší tak, aby se 
přizpůsobil tvaru ruky a začaly se objevovat tzv. 
ergonomické myši.

 Začala též přibývat další tlačítka (v současné době 
existuje myš i se šesti tlačítky) a kolečko

 Existují i různé alternativy myši, jako například 
tablet, světelné pero, touchpad, touchscreen, 
trackball nebo trackpoint



Způsoby připojení k počítači

 USB

 Pro bezdrátové myši se využívá infračervené 
záření nebo rádiové vlny.

 Sériový port

 Konektor 



Typy myši

 Mechanická – s kuličkou na spodní straně
 elektromechanické 

 optomechanické

 Optická – optický snímač na spodní straně



Popis myši

 V první řadě je to kryt

 Na horní straně krytu jsou tlačítka. 

 Většina novějších typů myší je vybavena také 
tzv. kolečkem

 Na spodní straně krytu je malá gumová kulička



Funkce myši

 Princip funkce myši (převodu pohybu na elektrický 
signál) je závislý na použitém mechanismu.
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