


ВХОДНИ УСТРОЙСТВА:  

 Клавиатура 

 Мишка 

 Монитор (дисплей,екран) 

 Скенер 

 Принтер 

 Светлинна писалка 

 Джойстици 

 Микрофон 



КЛАВИАТУРА  

  Това най-старото средство за въвеждане 

на данни и подаване на команди към 

компютъра . Работи на принципа на 

пишещата машина.                                                                                                                                                                

През 1872, Ремингтън изобретява първата 

механична машина за писане, патентована 

от К.Латам Шулс. Qwerty подредбата е 

измислена, за да забави набирането, така 

че да не се получават нежелани повреди на 

клавиатурата. 130 години след 

измислянето на тази подредба пазара на 

клавиатури е задръстен от модели, 

направени за нея.  



КЛАВИАТУРА 

       В стандартната/qwerty клавиатура, най-
често използваните букви на английски са: E, 
T, A, S, O, R, N, I. Оказва се, че подредбата 
на  символите е неудобна. През 90-те години 
на ХХ век, поне две клавиатури бяха 
патентовани с цел да намалят усилията на 
пръстите и да спомогнат за по-лесното 
отказване от qwerty стандарта. Една от тях е 
XPeRT, която е създадена, за да се постига 
скорост и за лесно преминаване от qwerty 
към нейния стандарт. Едно от нейните 
предимства е, че дори и начинаещи 
потребители могат да постигнат 
респектираща скорост на набиране чрез нея.  



КЛАВИАТУРА 

       На клавишите с черен 
цвят са гравирани 
латинските букви и 
символи, а с червен - 
кирилицата. 
Разположението на 
буквите на кирилица е 
също като на пишеща 
машина, съгласно БДС.    
Освен тези клавиши на 
клавиатурата има и 
допълнителни, използвани 
само на компютъра. 



МИШКА 

      Повечето компютри са 
придружени от мишка. 
Мишката е ръчно точково 
устройство за компютри, 
представляващо малък 
предмет с няколко бутона на 
него, оформено така, че да се 
стои под дланта на едната 
ръка. Движението, направено 
с мишката се отразява на  

монитора чрез курсора й.  екрана. Оптичната мишка 

засича движението чрез оптичен сензор на долната си 

страна, заедно с който е вграден и светлинно-изпускащ 

диод, който да осветява повърхността.  

 

 



ТРЕКБОЛ (Track ball) 

     Алтернатива на мишката е 

track ball, стационарна база, 

съдържаща топче, което 

можете да въртите с върха на 

пръстите си. . Изглеждайки 

като мишка, обърната 

наобратно трекбола е това, 

като което звучи името му – 

често голямо топче, което при 

завъртане кара курсора на 

екрана да проследява неговите 

движения.  

Трекболът се 
върти на място и 
изисква много 
малко място на 
бюрото, за разлика 
от мишката, около 
2-3 квадратни инча.   

 

http://www.itencyclopedia.info/mouse.html


ТАЧ-ПАД (Touchpad)  
Тач-пада стана най-популярното 

насочващо устройство при 

преносимите ноутбуци .   
Механично погледнато, в 

основата си тач-пада е 

гравирано табло от 

електрически вериги. На 

горната страна на това табло 

са гравирани водещи  

сензорни линии. В долната си част таблото съдържа електрониката 

нужна, за да може тач-пада да работи. Слоят на Милар покрива върха 

на таблото, за да го защитава и той осигурява на пръста на потребителя 

гладка повърхност, през която да се плъзга.  
 Тач-падът може напълно да е защитен от какъвто и да е вид 

замърсяване, следователно той е отличен избор на насочващо 

устройство на машина(компютър), който трябва да бъде управляван в 

неблагоприятна обстановка.  



МОНИТОР (дисплей,екран) 

       Мониторът е от   задължителните компоненти на компютъра. 
Наподобява умален телевизор. Управлява се от 
видеоконтролер (видеокарта), която е монтирана на дънната 
платка и преобразува данните от компютъра в разбираеми за 
монитора сигнали. Видеокартите поддържат стандарти, които 
позволяват инсталирането на различни монитори. Качеството на 
изображението зависи както от монитора, така и от 
видеокартата.  

      Мониторът и графичната карта трябва да са съвместими. За 
активна работа с изображения е необходимо графичната карта 
да има по-голяма видео памет (VRAM) , a ако компютърът ще 
се използва и за съвременните игри и 3D графичен ускорител. 
Мониторите се придържат към определени стандарти. За 
съвременните монитори това е SVGA и разделителна 
способност 1280х1024. Разделителната способност определя 
качеството и плътността на изображението - при по-голяма 
разделителна способност изображението е по-плътно и 
детайлно, но образът става умален.  

        

 



МОНИТОР (дисплей,екран) 

 Ако на компютъра ще има активно 
ползване на изображения - бази данни, в 
които от значение са сканираните образи 
е необходимо мониторът да осигурява 
достатъчна разделителна способност и 
да е с по-голям екран. Големината на 
екрана се определя в инчове. 
Съвременните са с големина 15, 17, 21 и 
т.н. инча. За активна работа с образи се 
препоръчва 17 инча, а за издателска 
дейност 21 инча.   

 Друга важна характеристика на монитора 
е честотата на опресняване на образа 
( refresh rate), която се измерва в херца. 
При по-голяма честота изображението на 
екрана се опреснява по-често и не се 
получава премигване на екрана, което 
макар и невидимо може да предизвква 
умора при продължителна работа.  

 

Премигването е по-

малkо при поредово 

движение на лъча  

(non-interlaced), 

отколкото при 

движение през ред 

(interlaced 



СЕНЗИТИВЕН ЕКРАН (Touch 

Screen) 

 
 Тъч-скрийна или Touch Screen 

е входно устройство, което 
позволява на потребителя да 
взаимодейства с компютъра 
чрез докосване на компютърния 
екран. Често това става чрез 
използване на лъчи от 
инфрачервена светлина, които 
са прожектирани през 
повърхността на екрана. 
Прекъсването на тези лъчи 
генерира електронен сигнал, 
идентифициращ 
местонахождението на екрана. 
Софтуера интерпретира сигнала 
и извършва изискваната 
операция.  

 



СКЕНЕР (Scanner) 

     Както вече сте се досетили по 
името, скенерът сканира. 
Метода на всеки скенер е 
много прост. Това става, като 
той използва дълъг масив от 
светлинни сензори, които 
сканират през неговия обхват. 
В обикновения скенер, 
светлинните сензори включват  

 .линеарни(следователно едноизмерни) масиви от CCD(Charged 

Coupled Devices), натъпкани по 100 на инч в тясна лента, която 

преминава през пълната ширина на най-голямото изображение, 

което може да бъде сканирано. Ширината на всеки елемент от 

сканирането зависи от най-малката област, която самостоятелно 

може да бъде изследвана, като по такъв начин, колкото по-

хубава е резолюцията на скенера, толкова повече детайли могат 

да бъдат обхванaти от скенера.  

 



ПРИНТЕР 

      Принтерите служат за отпечатване на документи и 

изображения. Разнообразни са по възможности. 

Изборът зависи от целите, за които ще се използва и, 

разбира се, от финансовите средства. По технология на 

работа има три типа принтери: матричен, мастилено-

струен и лазерен. 

        МАТРИЧЕН ПРИНТЕР 

    Доскоро това бяха най-разпространените принтери, 

поради сравнително ниската им цена и традиции в 

производството. Печатането става чрез печатащи глави 

с 24 игли (пинове.). Принтерът управлява движението 

на главата, която удря по намастилена лента и нанася 

точки, формиращи символите. 



ПРИНТЕР 

      За разлика от останалите видове принтери 
матричните се предлагат в две разновидности по 
отношение на ширината на хартията - за формат А4 
(80 символа наред) и за широк печат по 132 символа 
на ред. Това ги прави предпочитани при приложения, 
които изискват печат на широка хартия - счетоводни 
ведомости, инвентарни книги и др. 

      Матричните принтери са по-бавни и по-шумни в 
сравнение с останалите видове принтери. За 
отпечатване на хартия формат А4 е необходимо 
ръчно поставяне на всеки лист, освен ако не си 
купите допълнително магазин за автоматично 
подаване. 



ПРИНТЕР 

  МАСТИЛЕНО-СТРУЕН ПРИНТЕР  

       Използва мастилена глава, от която през фини 
дупчици се впръсква мастило за формиране на 
символите. Възможно е и цветно отпечатване с 
цветни мастила. Ако принтерът не се използва често, 
има опасност мастилото да засъхне и да е 
необходима смяна на мастилената глава. Качеството 
на печата е много добро и в много случаи не 
отстъпва на лазерния, но текстът се размива, ако се 
намокри с вода. 

 Принтерът работи тихо и, ако бързодействието (брой 
на отпечатваните страници в минута) е важно за 
работата, имате възможност да избирате между 
различните модели. 



ПРИНТЕР 

   ЛАЗЕРЕН ПРИНТЕР 

Използва лазерна технология за отпечатване на текст 

и графика. Качеството се доближава до 

полиграфическия печат. Мастилото (тонер) 
е трайно и не се размива при 

намокряне. Лазерните принтери 

обработват цялата страница 

наведнъж, за разлика от 

останалите, които обработват 

символ по символ. Поради това те 

са по-бързи - бързодействието им 

се измерва в брой страници в 

минута ( ppm - page per minute). 

 



Светлинна писалка 
        Светлинната писалка оформена 

като обикновена писалка с 
проточващ се от нея кабел, 
позволява на компютъра да 
регистрира позичии на екрана, 
които са посочени с писалката. 
Светлинната писалка използва 
светло-чувствителни 
фотоелементи. На нейния връх е 
поставен фотодетектор, откриващ 
промени в яркостта на светлината. 
Когато докоснем с писалката екрана 
на монитора и натиснем бутона на 
писалката, тя съобщава на 
компютъра координатите на 
точката, в която е станало това. 
Екранът на монитора се осветява от 
сканиращ лъч електрони, който 
осветява малки части от екрана, като 
ги обхожда съответно от ляво на дясно 
и от горе надолу.  

Когато дадена част от 

екрана попадне в обсега 

на електронния лъч, тя 

присветва краткотрайно. 

Лъчът повтаря 

сканирането на екрана с 

честота 70 пъти в секунда, 

така че за нашето око 

екранът изглежда 

непрекъсното осветен.  



СВЕТЛИННА ПИСАЛКА 
      Светлинната писалка регистрира момента, в който 

дадена част от екрана се осветява и сигнализира на 
компютъра в същия момент. Компютърът може точно 
да определи къде посочва писалката, тъй като през 
цялото време знае координатите на сканиращия 
електронен лъч. С информацията, подадена от 
писалката, компютърът може да определи коя точка от 
екрана точно е посочена. 

     Например в програма за рисуване можете да рисувате 
по екрана на монитора със светлинната писалка така, 
както бихте правили това с обикновена писалка върху 
лист хартия. Светлинната писалка се използва в 
графичното редактиране и дизайн, като от вас се иска 
само да посочите или оградите елементите, които 
искате да бъдат променени или преместени. 



Джойстици  

       Джойстиците са много 

популяни периферни 

устройства,които се 

използват за компютърни 

видео игри. Тези устройства 

също така предлагат и 

удобен интерфейс 

между потребителя и компютъра и за 

други приложения. Почти всеки 

персонален компютър е снабден с порт 

за джойстик. 

Почти всеки персонален компютър е 

снабден с порт за джойстик. 

Повечето джойстици са х-у 

позициониращи устройства с лост, 

който може да бъде преместван 

напред, назад, наляво и надясно, както 

и във всяка друга посока,комбинация 

между изброените. Джойстикът 

преобразува движенията на лоста по 

всяка от осите в цифров сигнал, който 

се използва за да се движи курсора по 

екрана, или да бъде обработван като 

входни данни  



Джойстици  
      Аналоговата версия илюстрирана на фигурата по-долу, 

използва два потенциометрични елемента, един за оста х и 
един за оста у. И двата потенциометара са механично 
свързани за подвижния лост. Постоянен ток се прилага през 
елементите, който произвежда променливи нива на изходно 
напрежение, когата лоста се движи по осите,или под някои 
ъгъл между тях това променя напрежението и на двете 
оси.Тези напрежения се предават на аналогово-цифров 
преобразувател, който произвежда цифрови координати за 
вход към компютъра. Когато такъв тип джойстик се 
използва, за да позиционира образ на екрана, позицията на 
образа съответства на х-у позицията на лоста.  



Джойстици  

 
Дизайнът на цифровите джойстици е малко по-опростен. 
Лостът се използва, за да създаде различни комбинации 
като отваря и затваря механично 4 вътрешни прекъсвача, 
така както е показано на следващата фигура. Джойстикът 
произвежда изход от 1 байт, в който са кодирани движенията 
на джойстика в коя да е от 8-те възможни посоки. За разлика 
от аналоговите джойстици, позицията на образа на екрана 
не отговавя на координатната позиция на лоста. Вместо 
това, позицията на лоста насочва движението на екранния 
образ. Когато лостът се постави в неутрална позиция, 
екранния образ остава там, където е. 

 



МИКРОФОН 

  С цел повишаване ефективността на работа с компютъра, се 
полагат големи усилия той да може да разпознава глас. 
Системите за разпознаване на глас конвертират изговорените 
думи в електрически сигнали, чрез микрофон, и след това ги 
конвертират в цифров вид. Накрая ги сравняват с 
предварително записани звукови матрици, като се стараят да 
разпозванат отделни словоформи. Затруднението идва от 
индивидуалността на всеки говор-интонация, тембър и пр. Тези 
системи се стремят от звукова информация, каквато е говорът, 
да съставят съотвестващ тескт. Работи се по създаването на 
системи, които се стремят да идентифицират много точно гласа 
на отделен човек. Такива системи могат успешно да се 
използват в пропускни системи на секретни обекти за 
удостоверяване на самоличност по телефона. 

    Друг вид системи за звуков вход просто прекодират звука в 
цифрови данни,запомнят го и след това могат да го 
възпроизведат с голяма точност. На този принцип работят 
музикалните компактдискови устройства.  


