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Надворешни мемории кај современиот компјутер 
 

 

По исклучувањето на компјутерот од ел.струја внатрешната меморија се бриши. За трајно да се 

зачуваат податоците се користат надворешни мемории. Надворешните мемории се изградени 

од магнетни, оптички и магнетно – оптички медиуми. Најкористени надворешни мемории се: 

магнетен диск 

компактен диск 

дигителен видео диск 

мемориско стапче 

мемориска картичка 

магнетна дискета 

магнетна лента 

Единиците во кои се сместуваат надворешните мемории се вградени во компјутерот. Може да 

се приклучат и други надворешни мемории. 

Оспбини на надворешните мемории: 

а) капацитет – големина на меморијата изразена во мегабајти и гигабајти; 

б) просечно време на пристап – времето потребно да се најде бараниот податок и да се 

пренесе во внатрешната меморија 

в) начин на пристап  

директен – единицата за читење веднаш доаѓа до бараниот податок(диск или дискета) 

секвенцијален – треба да се изминат сите претходни податоци за да се дојде до бараниот (цд 

маг. ленти) 

2. Магнетен диск 

- (цртам на табла маг.диск) Составен е од 1 или повеќе кружни плочи прицврстени на заедничка 

оска околу која ротираат. Секоја плоча е премачкана со магнетен материјал дебел неколку 

микрони  а над него има заштитен слој. За  секоја плоча има по 2 магнетни глави за читање и 

запиување на податоци. Целата конструкција е херметички затворена и нема опасност од 

нечистотија. Податоците се запишуваат со магнетизирање и ненамагнетизирање на магнетниот 

премаз (магнетизирањето е бинарна 1 а ненамагнетизирањето е бинарна 0). 

Кај маг. диск нема директен контакт меѓу плочите и главите за читање и запишување. Главите 

лебдат над површините на плочите на воздушно перниче кое се создава од брзото ротирање на 

дискот. Дискот ротира цело време додека работи компј.  

Површините на плочите се поделени на патеки и сектори. Патеките со ист реден број 

формираат цилиндар. Важна карактеристика кај дискот е просечното време на пристап до 

податоците,  а тоа е времето потребно да се најде податокот на дискот и да се пренесе во 

внатрешната меморија. Друга важна карактеристика е брзината на пренос на податоците а 

тоа е количината на податоци што единицата на магнетен диск може да ја прочита и да ја 

пренесе во 1 сек. Капацитетот е неколку стотици ГБ. 

3. Компактен диск 

 ЦД е мобилна надворешна меморија со доста голем капацитет. Составен е од пластична 

плоча прекриена со материјал за памтење на податоците врз кој е нанесен алуминиумски слој и 

пластична заштита. Диск единицата во која се става цд е со ласерско читање и запишување на 

податоците. Запишувањето се врши по спирала од надворешноста кон центарот на дискот.  

Постојат повеќе ЦД: 

 CD ROM (compact disk read only memory) од кои може само да се читаат податоци запишани од 

производителот 

 CD R (compact disk recordable) корисникот може да запише свои податоци само еднаш 

 CD RW (compact disk reWritable) на кои може да се запишуваат и читаат податоци повеќе пати 

CD со пречник од 12 цм има капацитет од 700 МБ,  а оние со пречник од 8 цм се со 185 до 210 

МБ. ЦД се погодни за запишување на непроменливи податоци: енциклопедии, речници, 

литературни дела, програми, игри и др. непроменливи податоци. 
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4. Дигитален видео диск 

 

За чување и пренесување на поголеми количини податоци за кои цд се мали се корист двд. 

(digital video disk). Имаат дијаметар од 12 цм и капацитет од 4.7 ГБ до 17 ГБ. Може да бидат: 

DVD ROM – само за читање 

DVD – R – еднаш се запишуваат кориснички податоци 

DVD RW – за читање и пишување повеќе пати.  

5. Мемориско стапче 

За пренос на податоци од еден комп на друг се користат разни видови мемориски стапчиња кои 

содржат флеш меморија. Најпопуларни се USB мем. стапчиња кои се многу едноставни и 

практични за користење и затоа се многу популарни. Има со капацитет од 32 МБ до неколку 

десетици ГБ. 

6. Мемориска картичка 

Содржи флеш меморија но има форма на картичка. Нивниот капацитет е од 4 МБ до неколку 

десетици ГБ. Најчесто се користат кајпреносните компј. и се ставаат во посебна порта.  Се користи 

кај дигиталните фотоапарати, мобилните телефони како дополнителна надворешна меморија. 

7. Магнетна лента 

Прва се појавила како надворешна меморија но поради нејзината бавност во однос на дискот 

поретко се користи. Најчесто се користи за чување на големи количини на податоци поради 

капацитетот од неколку стотици гигабајти до неколку терабајти. Многу често се користи за 

правење резервна копија на податоците т.н. бекап. На големите комп. постојат посебни единици во 

кои може да се стават и десетина ленти. На персоналните комп. се користат ленти со помала 

димензија и со помал капацитет. Се ставаат во посебна единица за магнетна лента. Изработени се 

од пластичен материјал врз кој е нанесен тенок магнетен слој.  

8. Магнетна дискета 

Е речиси исфрлена од употреба. Таа е танок свитлив пластичен диск премачкан со магнетен 

материјал и сместен во пластична футрола. На футролата има отвори преку кои се читаат и 

запишуваат податоци. При користењето се става во посебна дискетна единица.Дискетата 

ротира кога се читаат или запишуваат податоци, останатото време мирува. За читање и 

запишување податоци постојат магнетни глави кои се сместени во единицата за дискета.  

Запишување на  податоците се врши со магнетизирање и нанамагнетизирање на точките на 

магнетниот премаз. Дискетата се големина од 3.5 инчи има капацитет од 1.44 ГБ. Пред нова 

дискета да се користи за работа треба да се форматира. Со форматирањето на хомогената 

површина на дискетата на одредени места се запишуваат контролни податоци со кои 

површината се дели на патеки и сектори. Патеките се концентрични кружници а секторите се 

радијални исечоци.  

 

  

 


