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Входно-изходни 
устройства



Какво ще научите в тази лекцията?
Предназначението на най-често 
използваните клавиши и посочващи 
устройства
Различните типове монитори и техните 
характеристики
Двете основни групи принтери
Разликата между памет и запомнящо 
устройство



Какво ще научите в тази лекцията?
Видове запаметяващи устройства
Производителност на твърдия диск
Начин на съхранение на данни върху 
твърд диск и дискета
Видове оптични устройства, 
предназначени за персонални компютри



Входни устройства: Въвеждане 
на команди

Клавиатура

Мишка

Други
посочващи 
устройства



Клавиатура

Клавиатурата позволява на потребителя да 
въвежда символи, думи, числа и специални 
функции в паметта на компютъра

Alt и Ctrl
Натиснати
едновременно с друг
клавиш подават
специално команди
към текущата
програма

Shift
Въвеждане на
главни букви или
символи за
пунктуация

Стрелки
Придвижват
маркера по екрана

Цифров дял
За ускорено
въвеждане на числа
и аритметични
операции

Индикатори
Показват дали
съответният клавиш
е натиснат

Num lock
Включва и изключва
цифровият дял. 
Когато е изключен, 
работят
навигационните
клавиши

Функционални
клавиши
Изпълняват
различни функции в
зависимост от
текущата програма

QWERTY
Американски
стандарт за
разполагане на
клавишите върху
клавиатурата

Esc
Използва се за
прекъсване на
операция

Tab
Въвежда интервал
при работа с текст

Caps lock
Работи като
натиснат постоянно
бутон Shift



Разширена клавиатура

Ергономична клавиатура

Видове клавиатури

Разширена клавиатура – Съдържа най-често 101 клавиша в 
QWERTY подредба; свързана е с кабел към компютъра
Безжична клавиатура – Използва инфрачервени или радио 
сигнали за връзка с компютъра
Ергономична клавиатура – Специално разработена, за да 
предпазва китките от увреждане. Съществуват множество 
професионални заболявания, предизвикани от дълготрайно 
повтарящите се, еднотипни движения



Джойстик

Touch Pad

Touch 
Screen

Показа-
лец

Писалка

Други типове посочващи 
устройства



Звуков вход: 
Разпознаване на реч

Разпознаването на реч е вид вход, при който 
програма разпознава думи, казани пред 
микрофона

За това са необходими специална програма и 
микрофон и звукова карта, която разпознава, 
записва звука и го възпроизвежда

Най-новите технологии разпознават непрекъсната 
реч. При нея потребителят не трябва да прави 
паузи между думите. (алтернатива за хора, които 
не ползват клавиатура)



Скенери
Плоски

Факс-машини

Други входни устройства

Бар-код четци

Скенерите използват софтуер за оптическо разпознаване на символи 
(OCR), който автоматично конвертира сканирания текст в текстов фаил.

Универсален код на продуктите (UPC) се чете от бар-код четци.  



Монитори

Мониторът е периферно устройство, което 
показва резултата от изпълнението на 
командите
Видове монитори:

С катодно-лъчева тръба(CRT)
С течни кристали (LCD)

С катодно-
лъчева 
тръба

С течни 
кристали



Катодно-лъчева тръба (CRT)

Прилича на телевизионен 
приемник
Картината се образува от поток, 
насочени електрони във вакуумна 
тръба (кинескоп) – работят с 3 
цвята (син, червен и зелен)
Цената им е по ниска, отколкото на 
мониторите с течни кристали
Размерът им е по-голям и 
консумират повече електроенергия 
от мониторите с течни кристали



Течно-кристални монитори
(LCD)
Изображението се формира от многобройни светещи клетки
Използват се в преносими и персонални компютри, клетъчни 
телефони и всякакви други ръчно преносими устройства с екран
Цената им е по-висока, отколкото на мониторите с катодно-
лъчева тръба
Консумират по-малко електроенергия и заемат по-малко място 
от CRT мониторите
Видове LCD монитори:

С пасивна матрица LCD (бавни)
С активна матрица LCD (thin film transistor - ТFT) – контрол 
на всеки пиксел с транзистор
Газо-плазмени монитори
Монитори с полева емисия (FED)



Спецификация на мониторите

Размер на екрана – Диагоналният размер на екрана измерен в 
инчове (15”, 17”, 19”, 21”), обаче по-малка видима част
Разделителна способност – Видим размер на изображението, 
измерен с броя на точките от екрана (пиксели), които могат да 
се разположат хоризонтално и вертикално (VGA – 640x480, XGA 
- 800 x 600, SVGA – 1024 x 768, SXGA – 1280x1024, UXGA - 1600 
x 1200)
Опреснителна способност – Броят кадри, които мониторът 
възпроизвежда за една секунда (Hz) (60Hz, 75Hz)
Предстои - Телевизори за телевизия с висока разрешителна 
способност - HDTV



Принтери

Принтерът е 
периферно 
устройство, на което 
може да се отпечата 
резултатът от 
изпълнението на 
компютърна 
програма
Преди – матрични 
принтери



Мастилено-струен Лазерен
Видове принтери

Мастилено-струен, формира 
изображението, чрез 
впръскване на малки 
мастилени капки върху 
хартията
Печат с добро качество
Принтерът е евтин, но 
консумативите са скъпи

Лазерен работи на принципа на 
копирните машини
Много качествен печат. 
Качеството се измерва с точки 
на инч (dpi)
Лазерните принтери могат да 
отпечатват и цветни 
изображения
Принтерът е скъп, но 
консумативите необходими за 
отпечатване на една страница 
са евтини



Плотер

Плотерът е принтер, който рисува 
изображението с помощта на писец.

Използва се в инженерната практика за 
отпечатване на чертежи и карти



Други изходни устройства

Високоговорители
LCD пройектор
Мултифункционални устройства



Запомнящо устройство –
твърд диск

RAM – памет

Памет и запомнящо устройство

Запомнящо устройство – обозначава клас от 
устройства, които се използват от компютъра за 
дълговременно съхранение на данни
Запомнящите устройства представят данните, 
подредени в блокове, които наричаме файлове
Паметта е място, където файловете се 
прехвърлят за временно съхранение и 
използване. Достъпът до нея е многократно по-
бърз, отколкото до запомнящо устройство



Защо са необходими запомнящите 
устройства?

Запомнящи устройства:

Съхраняват данните дори и компютърът да 
е изключен

По-евтин от паметта

Играе важна роля в пусковия период

Необходим е за съхранение на изходните 
данни



Плочи Глави за 
четене и 
запис

Твърд диск

Твърдите дискове са високо-скоростни запомнящи 
устройства с голям обем

Съдържат въртящи се метални дискове, наречени 
плочи
Плочите са няколко. На всяка от страните на плочите 
има подвижни,  магнитни глави за четене и запис

Твърдите дискове могат да бъдат разделени на 
логически дялове, всеки от които се възприема от 
операционната система като отделен твърд диск



Разполагане на данни върху диска

Пътеки (tracks) – данните се записват в 
концентрични кръгове
Сектори – всяка пътека е разделена на 
сектори
Клъстери – образувани от 2 или повече 
сектора
FAT – таблица за разполагане на файлове 
– съдържа име и местоположение на 
файла 



Още твърди дискове
Подвижни твърди дискове
Плочите са монтирани в касета

Касетата се поставя в специално гнездо в компютъра

Лесно се пренася и се използва като алтернатива на 
стационарния твърд диск

Твърди дискове достъпни, чрез Интернет
Място за съхранение на данни върху сървър

Необходим е абонамент



Фактори, които влияят върху 
производителността на твърдите дискове

Време за търсене или позициониране – Колко 
бързо главите за четене и запис отиват до мястото 
където са данните. Измерва се в милисекунди (ms)

Скорост на въртене и трансфер на данни –
Скоростта на въртене на плочите (обороти в минута, 
RPM). Трансферът на данни се измерва в мегабайти 
за секунда MB/s, това е потокът на данни, които е 
способен да подаде твърдият диск за единица 
време.



Floppy и Zip дискове

Дискетата е портативен запомнящ 
носител
Дискетите, които се използват днес са с 
вместимост 1.44 MB данни
Дискетите се четат и записват от дисково 
устройство
Zip дисковете съхраняват до 750 MB 
данни. Те не са съвместими с флопи-
дисковите устройства

Zip дисково 
устройствоFloppy дисково 

устройство

Floppy диск



Защита на данните върху диск

Не докосвайте повърхността на диска
Не излагайте диска на влиянието на 
електромагнитно поле
Избягвайте замърсяването на диска
Избягвайте навлажняването на диска
Не излагайте дисковете на екстремални 
температури



Оптични дискове и устройства
CD-ROM означава компакт диск –
само за четене

CD-ROM устройствата не могат да 
записват данни върху дисковете

Могат да съхраняват до 650 MB данни 
(повече от 400 флопи дискове)

Скорост – 150 Kbps

Използват се за съхранение на 
операционни системи, големи 
програмни продукти или 
мултимедийни файлове



Оптически дискове

Лещи

Призма

Лазерен 
диод

pit land
Лазерът чете 
микроскопични 
данни, кодирани на 
повърхността на 
диска.

Pit – абсорбират 
светлината - 0

Land – отразяват 
светлината - 1



CD-R и CD-RW дискове и 
записващи устройства

CD-R
Дисковете могат да 
бъдат записвани и 
четени
Дисковете могат да 
бъдат записвани само 
веднъж
CD-R устройствата 
могат да записват и 
четат данни

CD-RW
Дисковете могат да 
бъдат записвани и 
четени
Дисковете могат да 
бъдат “изтривани”
Дисковете могат да 
бъдат презаписвани 
многократно
CD-RW устройствата 
могат да записват, четат 
и изтриват данни



DVD-ROM дискове и устройства

DVD означава “Цифров видео-
диск”
DVD технологията е подобна на 
CD-ROM технологията
Върху DVD могат да се 
съхраняват до 17GB данни

Скорост – 12 Mbps (сравнима с 
hard disks)
Производителността на DVD 
устройствата е сравнима с тази 
на твърдите дискове



DVD-RW и DVD+RW дискове

DVD-R и DVD+R могат да четат и да 
записват данни

DVD-RW и DVD+RW дават възможност за 
четени и многократен запис на данни 
върху DVD-/+RW дискове



Защита на дисковете
Не излагайте дисковете на повишена 
температура
Не докосвайте долната страна на дисковете
Не надписвайте дисковете с твърди 
инструменти
Не слагайте дисковете един върху друг освен, 
ако не са в предназначена за целта кутия
Съхранявайте дисковете в оригиналните 
кутиийки



Бъдещето на запомнящите 
устройства

FMD-ROM
Флуоресцентен многослоен диск само за 
четене
Всеки слой съдържа данни
Слоевете са достатъчно прозрачни, за 
да преминава светлина през тях
Лазерната глава се насочва само към 
един от слоевете в даден момент



Твърди запомнящи устройства

Твърдите запомнящи устройства
използват специални чипове с памет за 
дълговременно съхранение

Нямат движещи се детайли

Те са портативни, леки и надеждни



Compact 
Flash 
Memory

Flash 
Memory

Smart 
Card

USB 
key 
drives

Memory 
Stick

PC 
Card

Твърди запомнящи устройства



Твърди запомнящи устройства
PC Cards – с големина на кредитна карта, използва се за 
ноутбук; могат да служат за модеми, мрежови адаптери или 
да съхраняват данни Memory Stick -
Flash Memory cards – могат да запомнят 1GB; използват се 
с цифрови камери, мобилни телефони, портативни цифрови 
устройства, MP3 плейери
Smart Media Flash memory cards– между най-малките 
запомнящи устройства (до 128 МВ) 
Compact Flash Memory – по-тънки, запомнят до 1GB
USB key drives – устойчиви на удар, магнитно поле;
записват със скорост 1 Mbps
Smart Card – комбинира flash memory с много тънък 
микропроцесор, който позволява обработка и съхранение 
на информация; с големина на кредитна карта;



Обобщение

• Вход са данните, които се въвеждат в 
паметта на компютъра

• Такива входните устройства като клавиатура 
и мишка дават възможност на потребителя да 
въвежда данни

• Посочващото устройство позволява на 
потребителя да движи по екрана показалец

• Разпознаването на реч е въвеждане на данни 
при, което специална програма преобразува, 
казаните в микрофон думи

• Мониторите позволяват да се види 
резултатът от изпълнението на компютърните 
команди



Обобщение

• Два са типовете монитори - CRT и LCD
• Най-често използваните характеристики на мониторите са 

размер на екрана, разделителна способност и опресняване
• Принтерите отпечатват резултата от изпълнението на 

компютърните команди
• Принтерите са главно два типа мастилено-струйно и 

лазерни
• Паметта дава възможност на процесора да осъществява 

бърз достъп до данните
• Запомнящите устройства могат да бъдат категоризирани по 

следния начин:
Само за четене
Четене и запис
С произволен достъп
Он-лайн



Обобщение

• Производителността на твърдите дискове се измерва със 
скоростта на позициониране на главите за четене и запис, 
както и с общият поток от данни на изхода от диска

• Оптичните устройства включват:
CD-ROM– само за четене
CD-R– за еднократен запис
CD-RW– за многократен запис
DVD-ROM/DVD+ROM – само за четене
DVD-R/DVD+R– за еднократен запис
DVD-RW/DVD+RW – за многократен запис

• Твърдите запомнящи устройства включват:
PC cards
Flash memory cards
Smart cards



Въпроси?

За контакти:
elis@fmi.uni-sofia.bg


