Počítač
- elektrický přístroj
- slouží ke zpracování informací (dat)
- "Nedělá to, co chceme ale to, co mu zadáme"
Hardware
- veškeré technické vybavení počítače a počítač
(kovy, plasty, sklo a další materiály)
- počítačová sestava:
- skříň PC (Personal Computer)
- monitor, (displej, obrazovka)
- klávesnice
- myš
- periferie (vnější zařízení):
- vstupní:
- klávesnice
- myš
- skener
- mikrofon
- kamera,…
- výstupní:
- monitor
- tiskárna
- repro, sluchátka,…
- vstupně-výstupní:
- USB Flash
- CD/DVD-RW
- USB - přenosné disky (HDD)

Software
- veškeré programové vybavení počítače a data
- výsledek lidské mysli (duševní práce)
- nelze je fyzicky uchopit (myšlenky)
Rozdělení software:
- operační systémy (Microsoft Windows, Linux, MacOS,…)
- základní programové vybavení počítače
- je to tlumočník mezi člověkem a PC
- rozděluje úkoly ostatním součástkám PC
- umožňuje instalaci ostatních programů
- umožňuje ukládání dat a práci s nimi
- aplikace - programy pro konkrétní použití
- kancelářské balíky – textové editory, tabulkové procesory, prezentační sw,
plánovače, diáře
- grafické editory
- zpracování videa
- zpracování zvuku
- hry
- návrhy 3D modelů výrobků
- atd.

Vnitřní komponenty (součástky) PC:
Skříň (case) - provedení Tower, Desktop, Slim, SFF (Small Form Factor), All-In-One
Zdroj - mění napětí ze zásuvky (230V) na napětí potřebné
pro napájení součástek PC (12V, 5V, 3,3V, 1,75V)
výkon zdroje: 300 - 500W na doma a kancelář, 500 - 800W na hry
Základní deska (MB, Motherboard, Mainboard):
deska, na které jsou umístěny důležité součástky počítače a přípojná místa
(zásuvky, sloty) pro další volitelné komponenty
- vyrábějí se pro různé typy procesorů (Intel, AMD)
Přídavné karty na MB:
- grafická karta (VGA)
- zvuková karta (Audio, SoundCard, AC93)
- síťová karta (NIC, LAN, ethernet)
VGA+AC93+NIC jsou dnes běžně součástí čipové sady MB (tzv. interní)
- střihová video karta
- a speciální komunikační karty např. pro řízení strojů
Procesor (CPU) - "mozek počítače"
- provádí veškeré matematické a programové instrukce
- spolupracuje s pamětí RAM (operační)
- rozděluje práci mezi ostatní součástky počítače
vlastnost:
výrobce (Intel, AMD)
počet jader, taktovací frekvence
RAM - (operační paměť) pro čtení a zápis, velmi rychlá (ns)
spolupracuje přímo s procesorem, který si na ni odkládá pracovní data.
Vlastnosti: typ (DDR2, DDR3), velikost (1-16GB), taktovací rychlost (667-1800MHz)
Po vypnutí počítače se data smažou!
ROM - (paměť pouze pro čtení)
Obsahuje BIOS-Setup - základní nastavení HW počítače, které předává OS.
Zajišťuje start OS.
Paměť si data uchovává i po vypnutí - má vlastní baterii.
Pevný disk - (HDD - Hard Disk Drive)
Úložiště pro velký objem dat. Po vypnutí se data uchovávají.
Rozlišujeme fyzický disk (krabička-skříň) a logické disky (rozdělení fyzického disku na více částí)
Standardně se disky označují písmeny od C: do Z:
Vlastnosti: kapacita (320GB - 3TB), přístupová rychlost (ms)
Optické mechaniky
CD-ROM, CD-RW - 650-700 MB
DVD+R, DVD-R, 4,5GB
DVD+RW, DVD-RW, DVD-RAM
DVD-DL - 9GB
BlueRay - 25-80GB
snímání a záznam je realizován pomocí optického paprsku (laser)
Vlastnosti: rychlost čtení a zápisu; externí, interní (vnější, vnitřní)
Grafická karta (VGA)
zajišťuje zobrazení výstupu z počítače.
Vlastnosti: typ slotu (AGP, PCIe), čipová sada (nVidia, ATI, AMD),
velikost video paměti (DDR5), frekvence video paměti

