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Карактеристики и функционалност на влезните и излезните единици 

на компјутерот 

 

 
За да може компјутерот да ги обработи податоците, потребно е тие да се внесат. Тоа се прави 

преку влезни единици кои податоците ги претвораат во низи од 0 и 1 разбирливи за 

компјутерот. Сите периферни единици (влезни и излезни) се поврзани на ц.е. на приклучоци со 

специјални кабли. Кабелот со приклучоци се нарекува интерфејс. 

Најчесто користени влезни единици се тастатура, глувче и микрофон. 

тастатура 

Слична е на машината за пишување но има повеќе копчиња за специјална намена. 

Поделени  се во 3 групи: во центарот е алфабетската група, десно е нумеричката, а горе се 

функциските копчиња означени со ф1 до ф12. Нивната ф-ја зависи од програмата во која се 

користат. Некои копчиња имаат 2 знаци, горниот знак се пишува со притиснато копчето shift.  

- глувче 

Компјутерските програми работат во графичка околина (со икони) па глувчето е неопходна 

влезна единица. Се движи по рамна површина или специјална подлога (пед). Движењето се 

регистрира со помош на топче од долната страна (механичко), или со светлина (оптичко), а се 

манифестира со придвижување стрелка на екранот. Кога стрелката дојде до саканото место со 

кликнување на едно од копчињата ја задаваме командата.  Може со кабел да биде поврзано со 

ц.е. но постојат и безжичани глувчиња. На горната страна има тркало за брзо движење напред-

назад низ документите. 

микрофон 

својата примена ја должи на мултимедијалната работа на компјутерот. (истовремена обработка 

на текст, слика, звук). Се внесува звук во компјутерот. кој преку звучни картички и соодветен 

софтвер се дигитализира и понатаму се обработува. 

2. Излезни периферни уреди: 

а) монитор: 

со катодна цевка, 

Се разликуваат по димензиите, најчесто се користат 15, 17 и 19 инчи (1 инч = 2.54 цм.). 

Постојат два вида мониотори:со катодна цевка и со течен кристал. Мониторите со катодна 

цевка сликата ја прикажуваат како телевизорите, со движењена електронскиот млаз по екранот. 

Млазот ја исцртува сликата повеќе пати во 1 сек. Бројот наисцртани екрани за 1 сек. се вика 

фреквенција на освежување на сликата. Сликата на екранот се прикажува со точки. Бројот на 

точки на екранот е графичка резолуција,а една точка е пиксел.  

Најкористена графичка резолуција е 1024х768 точки. 

Графичката резолуција зависи од графичката картичка. 

со течен кристал 

Мониторите со течен кристал (LCD liquid crystal display) сликата ја формираат на друг начин. 

Кои копчиња се наоѓаат на предната страна на мониторот? 

осветлување, контраст, боја и сл. 

2. Звучници 

денес се користат како неопходен додаток за комуницирање, играње игри и сл. 

3. Печатачи 

Се користат за резултатите од обработката на податоците да се испечатат на хартија. Има 

повеќе видови: 

а)ласерски 

се најквалитетни и најкористени. Ја печатат целата страница одеднаш без разлика на нејзината 

содржина. Се печати со ласерски зрак и специјален прав – тонер. Квалитетот зависи од 

резолуцијата на квадратен инч. Постојат црно – бели и во боја.  
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б)млазни 

инк – џет, денес се повеќе се користат бидејќи по квалитет се слични со ласерските но се доста 

поевтини. Се печати со капки од мастило кои излегуваат од минијатурни шприцеви со 

дијаметар на влакно од коса.  Не се брзи колку ласерските, а за поголем квалитет на печатење 

користат посебна фото хартија. Бидејќи се ефтини се користат како домашни печатачи. 

в)матрични 

секој знак го печатат како матрица од точки при што се печатат оние точки кои припаѓаат на 

соодветниот знак. Се нарекуваат и иглични бидеќи иглички удираат преку лентата на 

хартијата. Постојат и термички(иглички се загреваат на висока темп. и удираат на хартијата) и 

линиски (ја печатат цела линија наеднаш, но не можат да печатат графика) кои ретко се 

користат. 

3. Влезно – излезни периферни уреди: 

 Се уредите преку кои се внесуваат и изнесуваат податоци. 

модем; 

овозможува предавање и примање на податоци меѓу 2 физички оддалечени комп. Кога 

комп.предава податоци, се преведуваат во сигнали и се испраќаат преку тел. линија. Кога комп. 

прима податоци, сигналите од тел. линија ги претвора во податоци и ги внесува во комп. за 

понатамошнаобработка. Најчесто модемот е вграден на матичната плоча. Брзината на модемите  

се изразува во број на пренесени податоци за време од 1 сек. (битови во сек.)(b/sec). 

Други влезни и излезни единици: 

Скенер 

Се користи за копирање на некоја слика, документ и сл. од хартија и директно внесување во 

комп. Копијата може веднаш да се обработува или да се запамети за понатамошна обработка. 

постојат рачни и столни скенери. Основно мерило за квалитетот на скенерот е резолуцијата, а 

тоа е број на точки на единица површина. Постојат со резол. од 600х600 па и до 2400х2400 

точки.  

Палка за играње 

Се користи кај видео игрите. Денешните видео игри се интерактивни што значи дека играчот 

активно учествува во акциите. Со палките може во секој момент да се одреди положбата на 

некој објект. 

Дигитален фотоапарат 

Е понов влезен уред кај компјутерите. Има меморија да запамти над 1000 слики во зависност од 

резолуцијата на сликите.  За памтење на сликите како дополнителна меморија се користат 

мемориски картички со голем капацитет. На вградениот екран  сликите може да е гледаат, а со 

посебни команди да се бришат или преуредуваат.  

Преку посебен кабел сликите може да се внесат во компјутерот и понатаму да се обработуваат. 

4. Видео камера 

Најголема употреба има при комуникацијата преку компјутерските мрежи, а и при видео 

конференциите кога учесниците освен што комуницираат може и да се гледаат. 

5. Трекбол 

Трекболот се користи како глувче кога на работната маса нема доволно место за движење на 

глувчето или е прикачено од страна или е вградено во тастатурата кај преносните компјутери. 

По конструкција е слично на наопаку свртено глувче. Топчето е на горната страна Движење на 

стрелката се постигнува со ротирање на топчето со прстите.  

6. Графичка табла 

Е многу популарна кај децата бидејќи може да се црта директно по неа и директно внесување 

на цртежите во меморијата на компјутерот. На неа се црта со посебен молив – стајлус. Моливот 

е поврзан со компј. и во секој момент може да се определат координатите на положбата на 

врвот на моливот. Денес се користат и безжичани моливи. Таблата има соодветен софтвер за 

цртање, но може да се користи и стандарден графички софтвер. 

7. Светлосно перо 
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Се користи за покажување и задавање на команди преку екранот. Селектирањето на некој 

објект се врши со директно покажување со перото.  

8. Цртач 

Служат за брзо и прецизно цртање на сложени технички цртежи. Има: цртач со перо, т.н. пен-

цртач, млазни и ласерски. Кај пен цртачите комп. го контролира движењето на  перото за 

цртање. Цртачите користат повеќе пера со различна  дебелина и боја. Како пера за цртање може 

да е користат обични пера за техничко цртање или специјални фломастери. Испишувањето на 

буквите е бавно и не е убаво.  

Кај млазните и ласерските печатачи цртањето се врши растерски т.е. се црта цела слика 

наеднаш како матрица од точки. Млазните се многу побрзи од пен цртачите. Ласерските може 

да исцртаат 10-на страници А0 формат во 1 сек. 

 9. Видео проекор 

 Се користи за прикажување на сликата од екранот на посебно платно или на ѕид. Дијагоналата 

на приказот може да биде до 15 метри, а да прикажува на оддалеженост од 20 метри. Се корист 

при разни презентации и предавања пред поголем аудиториум.  

 10. Дигитализатор 

 Секористи за дигитализирање (претворање) на графички презентации во дигитални податоци. 

Се состои од специјален уред на кој има покажувач и копчињаа со комп. е поврзан со специјален 

интерфејс. Дигитализаторот се влече на рамна табла на која се наоѓа цртежот, а со притискање на 

соодветно копче се испраќа сигнал (координати) за точката над која се наоѓа. Вака внесените 

дигитални податоци понатаму може да се обработуваат. 


