Základní rozdělení na HW a SW
Prostředky výpočetní techniky se rozdělují na prostředky materiální čili hardware(zkratkou HW) a prostředky programové tedy software (SW).
Hardware - materiální vybavení počítače
Hardware dělíme podle několika kriterií. Zde si uvedeme rozdělení podle toku dat. Data do počítače vstupují, jsou zpracována, ukládána, předávána a z počítače vystupují. 

Vstupní: myš, joystick, klávesnice, digitální fotoaparát, kamera, webkamera, scanner, čidla, snímače, touchpad, trackpoint, dotyková obrazovka 
Case (skříň): základní deska (motherboad), přídavné desky (grafická, zvuková, síťová karta, ovládací karta pro zvláštní zařízení), zdroj, interface (rozhraní)
Výstupní: tiskárna, monitor, dataprojektor, plotter, manipulátor
Paměťová: harddisk, CD jednotka, DVD jednotka, USB flash, paměťové karty, disketa, ZIP paměť, magnetopáskové paměti
Vstupně-výstupní: počítačová síť, robot

Software - programové vybavení počítače
Software pracuje v několika vrstvách. Na nejnižší úrovni pracuje BIOS, který zajišťuje základní vstupní a výstupní operace. Nad ním pracuje operační systém, který zajišťuje jednotné prostředí pro uživatele a práci programů. V prostředí vytvořeném operačním systémem pracují nejrůznější aplikace: kancelářský balík (office), databáze a informační program, organizační program (kalendář, úkolovník, myšlenková mapa), grafický editor, internetový prohlížeč + plug-in, poštovní a komunikační program, CAD, CAM, hry, expertní systém, viry a antiviry, výukové a informační programy, vývojové prostředí pro tvorbu programů, ad..

Skříň počítače (case)
Zdroj
Součástí skříně počítače je zdroj, který převádí napětí běžné elektrické sítě 230 V na napětí použitelné pro počítač. Počítač podle svého typu a jednotlivých míst používá napětí12 V, 5 V nebo 3,5 V. Jsou i počítače, které využívají i nižší napětí. Snižováním používaného napětí se snižuje i nechtěné teplo vyvíjené v počítači. 
Podstatou zdroje v počítači je transformátor. Přebytečné teplo se ze zdroje odvádí aktivně, větráčkem. Není dobré bránit odvodu tepla, postavením počítače větráčkem k překážce, k boku stolu, ke zdi. Přehříváním polovodičové součástky hůře pracují a může dojít i k jejich poškození.
Zdroj má v sobě zabudovanou i pojistku, která jej chrání proti přepětí a zbraňuje poškození součástek počítače. 
Základní deska
Centrem počítače je základní deska (motherboard), na které jsou umístěny základní prvky počítače (procesor a chipset, vnitřní paměti RAM, ROM, CMOS, sběrnice).

Po spuštění počítače se nejprve z paměti ROM (Read Only Memory) načítá základní ovládací program BIOS (Basic Input Output System). Tento program zkontroluje dostupná zařízení, otestuje stav základní desky, zjistí velikost vnitřní paměti a jako poslední krok načítá z diskového zařízení operační systém. Dále může (ale nemusí) zůstat v paměti a obsluhuje základní operace motherboardu. BIOS je pro každou verzi základní desky zcela jedinečný, proto paměť ROM neslouzi k zapisu a lze z ni pouze cist (platí pro běžného uživatele). 
Při poruše paměti ROM počítač vůbec nenaběhne.

Jedním z kroků při spouštění počítače je načtení základního nastavení počítače za paměti CMOS. Paměť CMOS je po dobu vypnutí počítače udržována malou baterií umístěnou přímo na základní desce. V paměti CMOS se uchovávají informace o aktuálním datumu, čase, pořadí disků při načítání operačního systému a další věci. 
Dojde-li k poruše této paměti, nejčastěji vybitím baterie, bude počítač při spuštění nabízet tabulku základního nastavení. 

V patici je umístěn procesor, který zpracovává aritmeticko-logické operace a řídí běh programů a přesun dat v počítači. 

Data a programy, které procesor v daný okamžik obstarává, jsou uloženy v paměti RAM (Random Access Memory). Na tuto paměť lze zapisovat i z ní číst, ale po vypnutí elektrického proudu její obsah nenávratně mizí. Data, která chceme uchovat pro pozdější využití je nutno uložit na některé paměťové zařízení. 

Data se mezi jednotlivými prvky na motherboardu předávají prostřednictvím sběrnice. Sběrnice je vyvedena na okraj základní desky, kam se prostřednictvím interface připojují vnější zařízení. 

Interface - základní rozhraní
Interface slouží z hlediska uživatele k připojení přídavných zařízení k základní desce. 
K připojení interface jsou připojeny vývody sběrnice. Mnoho zařízení má své specifické rozhraní. 


Porty PS/2 (označeno 1, 11) 
Určený pro PS2 myš (zelená barva) a klávesnici (fialová). Mívají u sebe vyryty grafické symboly zařízení. 

Paralelní port (LPT čili Centronics)(označeno 2) - 25tipinový port pro paralelní port původně pro tiskárnu, scanner nebo jiná zařízení s rychlým přenosem dat.

LAN (RJ45) (označeno 3), rozhraní síťové karty (LAN - Local Area Network) V závislosti na typu síťové karty je přenosová rychlost 10/100/1000Mbps. Pozor na připojování a hlavně odpojování kabelu. Připojení je snadné, slyšíme cvaknutí a je připojeno. Při odpojení však musíte stisknout pacičku na přípojce, jinak ji povětšinou ulomíme a kontakt pak není dobrý. 

Port zvukové karty (označeno 4, 5, 6)
Line-In Jack (modrý) je vstup pro 3,5 Jack konektor a slouží jako externí zvukový vstup. Line-Out Jack (zelený) slouží jako výstup do reproduktory. Microphone Jack (růžový) je vstup pro mikrofón. Mívají u sebe vyryty grafické symboly zařízení. 

USB porty (označeno 7, 8) je velmi rozšířené a využívané rozhraní pro připojení nejrozličnějších zařízení. Ovšem pozor na málo známá omezení pro tato rozhraní. 

VGA port (označeno 9) slouží pro připojení VGA nebo LCD monitoru. 

Seriový (COM) port (označeno 10)je určen pro připojení sériových rozhraní a myší. Možností základní desky rozšiřují přídavné desky (karty). Používají se především v okamžiku, kdy hodláme připojit nějaké nestandardní zařízení, např. plotter. Některé často používané přídavné karty jsou dnes implementovány (intregrovány) přímo do základní desky (grafická, zvuková, síťová). 
Tyto integrované karty jsou pro běžnou práci obvykle plně postačující, pokud ovšem chceme počítač využívat pro hry, práci s profesionální grafikou, stříhání videa, kvalitní hudbu a jiné náročnější úlohy, musíme si pořídit rozšiřující přídavné karty. 
Interface - jiná
Bezdrátová (wireless) propojení 

FireWire ( IEEE 1394) je v současnosti nejrychlejší. 
IR port (infračervený) 
Bluetooth

Interface na základní desce 

Slouží pro připojení diskových paměťových zařízení (harddisk, optický disk). 
Vnitřní paměti jsou přímo na základní desce. Mezi vnitřní paměti náleží ROM, RAM, CMOS. 

Vnější paměťová zařízení (paměti) jsou zařízení, která připojujeme ke sběrnici pomocí interface. Mezi vnější paměti náleží harddisk interní i externí, USB paměti, paměťové karty, diskety a další. 
Monitor
Monitorem může být prakticky každé zařízení, na kterém lze rozsvítit bod na požadovaném místě a v požadované intenzitě. Z jednotlivých bodů se skládají texty, obrázky a vše, co je třeba dočasně zobrazit.
V praxi jsou body (pixely) monitoru velice malé. Časté rozlišení obrazovky je 1152 x 864 px. 

Monitory hodnotíme podle: 
•	použité technologie: CRT, LCD, OLED, PD, speciální (epyrus, mount-head, monitory 3D, heliodisplay) 
•	rozměry uhlopříčky: 14 - 23'' (palců, palec = 2,54 cm) 
•	rozlišení: u obvyklých monitorů 800 x 600 px až 1152 x 824 px a více 
•	obnovovací frekvence nebo obnovovací rychlost: udává se v Hz (60 - 100 Hz) nebo v ms (8 - 20 ms) a udává, za jak dlouho je pixel chopen změnit svou barvu. Při nízké obnovovací rychlosti se např. obraz při pohybu rozmazává.
... a barvy
Každá barva na monitoru se skládá z červené, zelené a modré. Tomuto uspořádání říkáme barevný model RGB (red - green - blue).

Každý pixel má alespoň tři subpixely, pro každou barevnou složku jeden. Možná uspořádání subpixelů pro technologie CRT, LCD, OLED. 

Ve skutečnosti jsou tyto subpixely často čtyři. Zelená složka bývá zastoupena dvakrát, protože na zelenou barvu je lidské oko nejcitlivější. 

Barevný model RGB je aditivní (přičítací), protože každá barevná složka přidává barvě jas. 
Můžete si všimnout, že smísením dvou základních barev vzniká barva doplňková (komplemetární), např. červená + zelená => žlutá. 
Monitor CRT
Dnes již zastaralá technologie, která byla převzata z původních televizních obrazovek. 

Princip: 
Proud elektronů dopadá na fluorescenční vrstvu, kterou rozsvítí a která postupně pohasíná. Než viditelně pohasne, musí se k němu elektronový paprsek opět vrátit a znovu jej rozsvítit. Obnovovací frekvence tedy doba, za kterou se paprsek vrátí na totéž místo, je 60 - 80 Hz. Paprsek se tedy vrátí na totéž místo 60 - 80krát za sekundu.
Tato technologie vyžadovala velké rozměry přístrojů kvůli směrování paprsku. 
Monitor LCD
V současnosti nejrozšířenější technologie.

Princip: 
Tekuté krystaly se po vlivem el. napětí natáčí a podle stupně natočení zabraňuje průchodu světla ze zdroje za vrstvou s tekutými krystaly. 

Monitor PD
Plazmové monitory mají poměrně intenzivní obraz a proto se využívají především u televizních obrazovek. 

Princip:
Elektrické pole přiměje směs plynů neonu a argonu k vyzařování UV záření. UV záření je neviditelné, ale dopadá na barevnou vrstvu, která pak barevně svítí. 
Monitor OLED
Technologie, která směřuje s většímu rozšíření. 

Princip:
Byly vyvinuty pevné látky, které při průchodu el. proudu září. Monitor je mřížka miniaturních LED diod, ve kterých svítí takováto pevná látka. 

Tiskárny
Tiskárnou může být prakticky každé zařízení, na kterém dokáže vytvořit na papíru bod. 

Tiskárny hodnotíme podle: 
•	principu tisku: jehličková, inkoustová, laserová, tepelná, vosková, ad.
•	počet bodů na plochu, dáno DPI (počet bodů na palec, inch)
•	hluk 
•	náklady na tisk stránky (což vám stejně nikdo neřekne po pravdě)
... a barvy
V barevném tisku se barva míchá v barevném modelu CMYK (cyan - modrozelená, magenta - růžovofialová, yellow - žlutá, black - černá). 

Černá barva se zde nachází jednak z důvodu finančních. Černý tisk je obvykle nejčastější a černý inkoust nemusí vznikat z dražších inkoustů barevných. Druhý důvod je barevná věrnost (viz níže).

Tento barevný model je subtraktivní to znamená odčítací, protože každá složka z dopadajícího světla odebere (pohltí) určitou část a odrazí až zbytek. Kupříkladu žlutá složka pohltí všechny barvy a odrazí pouze žlutou. Pokud jsou na papír naneseny maximální hodnoty barevných složek, jeví se nám barva černá. 
Teoreticky. V praxi dostaneme divně šedohnědou barvu, kterou si pamatujete z doby, kdy jste se pokusili smíchat všechny barvičky ve vašich vodovkách nebo v rozředěné formě jste jí měli v kalíšku na namáčení štětců. I to je jeden z důvodů proč se do inkoustových tiskáren dává hlava s černou barvou. 
Jehličková
Princip: V tiskové hlavě jsou jehličky, které vyrazí na papír bod přes barvící pásku.

Výhody: levný tisk, který neskončí okamžitě. Starší páska může tisknout slabě, ale přece. To oceníte, když je tisk nutný.

Nevýhody: hlučná, pomalá, nižší kvalita tisku. Ovšem některé inkoustové tiskárny jsou na tom dosti podobně především s rychlostí a kvalitou. 


Inkoustová
Princip: z tiskové hlavy vystříkne kapička inkoustu a na papíru vytvoří bod

Podle způsobu vytlačení inkoustu na papír jsou nejčastější tiskárny piezoelektrické a bublinkové (bubble jet). U piezoelektrických tiskáren je v tiskové hlavě piezoelektrický krystal, který vlivem el. proudu změní tvar a tak vytlačí z tiskové hlavy kapičku inkoustu. Bublinkové tiskárny mají v tiskové hlavě zahřívací tělísko, které přivede bodově inkoust do varu, vytvoří se bublinka, která opět vytlačí inkoust z tiskové hlavy na papír.

Výhody: snadný barevný tisk, relativně tiché a rychlé

Nevýhody: obvykle drahý inkoust
Často platí, že levné tiskárny mívají drahý tisk. 
Laserová
Princip: Fotocitlivý válec je nabit elektrostatickým nábojem. Laserový paprsek zruší elektrostatický náboj tam, kde chceme mít bod. Na válec je nanesen toner, který se přichytí pouze na místa, kde byl zrušen elektrostatický náboj. Válec pak přenese toner na papír, kde je toner "zažehlen" do listu. 

Výhody: rychlé, kvalitní

Nevýhoda: dražší tisk 

Toner x cartridge
Toner je inkoust nebo prášek do tiskárny. Prodává a někdy se přímo do tiskárny umisťuje v cartridge (zásobníku) 






