
УЛАЗНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
ТАСТАТУРА- групе тастера су: 

1) ОСНОВНИ ТАСТЕРИ-Служе за унос података и програма у PC-персонални компјутер. То су  

слова, цифре декадног бројног система  0,1,…,9, знаци интерпункције ,;.:? !... , знаци рачунских 

операција +  -  *  / , релацијски знаци  ><=, специјални знаци  ( ) ~@ # % | } { 

 2)   СПЕЦИЈАЛНИ ТАСТЕРИ  

Esc-служи за повратак у претходно стање  или поништавање задате команде.  

Caps Lock-укључи се контролна лампица  у горњем десном углу тастатуре и сва унета слова 

биће велика. И обратно.  

Enter-служи за потврђивање задате команде или за пребацивање курсора у следећи ред(при 

раду са текстом). 

Shift-истовремени притисак на Shift и слово биће унето велико слово  ; истовремени притисак 

на Shift и основни тастер са два знака биће унет горњи знак. 

Space-омогућава размак између два унета знака. 

Back Space -брише један знак лево од курсора.  

   3) ФУНКЦИЈСКИ ТАСТЕРИ : Су тастери од F1 до F12 –њихова улога зависи од  готовог 

програма-апликације у  којој се користе.  

   4) КОНТРОЛНО УПРАВЉАЧКИ ТАСТЕРИ-Контролишу и управљају радом курсора-Курсор-показивач-

показује место на монитору на ком се појављује знак унет преко тастатуре.      

Print Screen -чува садржај монитора у привременој меморији. 

Delete -брише један знак десно од курсора. 

Insert -служи за уметање знакова. 

Home -помера курсор на почетак текућег реда. 

End -помера курсор на крај текућег реда. 

Page Up -помера курсор на крај екранске стране-страна горе. 

Page Dn -помера курсор на  почетак екранске стране-страна доле. 

Стреличасти тастери -служе за померање курсора лево(десно= за једно место, или горе(доле) 

за један ред.  

5) НУМЕРИЧКИ ТАСТЕРИ -То су цифре декадног бројног система 0,1,...,9; затим +, -, *,/.  

Користе се за унос нумеричких података. Активни су ако је укључен тастер Num Lock (у горњем 

десном углу тастатуре светли контролна лампица ). Ако је тастер искључен ова група тастера има 

улогу контролно-управљачких тастера. 

МИШ-служи за показивање  и избор објеката на екрану.Све активности које се постижу мишем , могу 

се постићи и преко тастатуре, али је мишем брже и једноставније. 

 
СКЕНЕР-служи за унос слике, цртежа, текста  са папира у PC. 

 



ДИГИТАЛНИ ФОТОАПАРАТ- служи за унос слике у PC. 

ДИГИТАЛНА ВИДЕО КАМЕРА- служи за унос звука и  видео записа у PC. 

 
ГРАФИЧКИ ТАБЛЕТ- служи за унос цртежа у PC. 

 
МИКРОФОН – служи за унос гласа у PC. 

 
ЧИТАЧ БАР КОДА-служи за унос бар кода са комерцијалног производа у PC. 

МАГНЕТНИ ЧИТАЧ-служи за унос података са магнетне траке на картици у PC. 

 
 

ИЗЛАЗНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

МОНИТОР-служи за приказ података које корисник уноси и за приказ излазних резултата у 

облику бројева, текста, слика, цртежа,.... За слику и графику потребна је графичка картица која се 

уграђује у кућиште PC. Према начину стварања слике монитори се деле на  

 

 

МОНИТОРИ СА КАТОДНОМ ЦЕВИ CRT/(Cathode Ray Tube)/ 

 Код њих слика настаје ударом електронског млаза у 

фосфоресцентни заслон екрана тако да тачка која је ударена засветли. 

Брзим кретањем електронског млаза и честим обнављањем његовог 

прелаза преко екрана добија се слика. Савремени монитори дају врло 

квалитетну слику, али су због величине катодне цеви гломазни. 
 



   

  

   

 
   

КАРАКТЕРИСТИКЕ МОНИТОРА 

Резолуција монитора се односи на број тачака које је екран у стању да прикаже.  Изражава се 

у тачкама, односно пикселима (пиxел) које екран исцртава по дужини и висини. Сви модерни 

рачунари су у стању да прикажу више различитих резолуција, а неке од најчешћих су: 640x480, 

800x600, 1024x768, 1280x1024. Величина тачке представља размак између пиксела на екрану. Мања 

вредност је сигурно боља, јер су тада пиксели ближи и слика је квалитетнија.   

  

Величина монитора се одређује дужином  дијагонале и изражава се инчима.                         

Брзина освежавања (Refresh Rate) означава колико пута је слика на монитору исрцтана сваке 

секунде. Што је већа вредност брзине освежавања то је слика стабилнија и угоднија за рад . 

МОНИТОРИ СА ТЕЧНИМ КРИСТАЛОМ LCD /Liquid Cristal Display /  

LCD  монитори не креирају слику емитујући светлост. Код њих се 

мења рефлексија сетлости од површине на различитим деловима екрана, 

тако да се светлост у мањој или већој мери рефлектује или апсорбује. 

Због тога се слика различито види (по квалитету) у зависности од угла под 

којим се гледа монитор.  Предности: мале димензије, врло мала 

потрошња енергије и нема штетних зрачења  
 

LED МОНИТОРИ  

LED монитори се  састоје  од великог броја врло малих LED диода 

поређаних у облику мреже на екрану, гдје је свака диода један пиксел. У 

зависности од примљеног сигнала, свака диода засветли одговарајућим 

интензитетом сетла чиме се формира слика на екрану. 

ГАС ПЛАЗМА МОНИТОРИ GDP /Gas Plasma Display/ 

  GPD (Gas Plasma Display) монитори - монитори са гасном плазмом 

састоје се од минијатурних сијалица напуњених гасом, послаганих у 

мрежу између две стаклене плоче. Два друга стаклена заслона садрже 

електричне проводнике поређане у редове.  Проводници у заслонима су 

под правим углом тако да чине мрежу. Ови проводници повезани су са 

сваком од минијатурних сијалица. Свака сијалица у мрежи засветли 

одређеним интензитетом на основу добијеног сигнала у пресеку њених 

проводника чиме се формира слика на екрану. 
 



ШТАМПАЧ-служи за приказ излазних резултата у облику текста, цртежа или графике на 

папиру. Засновани су на три основне технологије и деле се на: Матричне, ласерске, штампаче са 

млазницама (инк-јет) 

 

 
  

   

 

  
ПЛОТЕР-ЦРТАЧ-служи за приказ излазних резултата у облику цртежа и слике на папиру. 

Матрични штампачи су најстарији и раде на истом 

принципу као и писаће машине. Глава штампача удара преко 

траке (риббон) по папиру и оставља траг на месту ударца. 

Глава за штампање састоји се од ударних иглица (пин) 

Приликом кретања глава штампача штампа у оба смера. 

Предности ових штампача су релативна једноставност, 

робусност, ниска цена штампача и потрошног материјала. 

Недостаци су мала брзина штампања, бучност, а карактер 

графике ограничен је на ниво информативног.  
 

Ласерски штампачи имају извор ласерских зрака који 

мења интензитет у зависности од добијеног сигнала. Ласерски 

зрак се одбија од обртног огледала и осветљава 

фотосензитивни ваљак који је покривен једнаким 

наелектрисањем.  Када је ваљак изложен ласерском зраку 

набој на ваљку се мења, што делује на привлачење тонера. 

Код ласерских штампача тонер је црни прах који се дејством 

наелектрисања преноси на папир и тако настаје слика. После 

преношења тонера на папир, овај папир са нанесеним 

тонером пролази кроз грејаче и излаже се високој 

температури. Тако се прах испече и фиксира на папиру, па се 

добија штампани отисак. Начин рада ових штампача сличан је 

раду машина за фотокопирање. 

Предности су највећа брзина штампања, добра 

резолуција и најбољи контраст.  

Недостаци су релативно висока цена и штампача и 

потрошног материјала. Ови штампачи поред текста 

омогућавају и квалитетно штампање цртежа и слика.  
 

Штампачи са млазницама имају цевчице кроз које се под 

притиском избацује загрејано мастило. Приликом додира са 

папиром, мастило се хлади и стврдњава. Број млазница одређује 

квалитет отиска. Типичан штампач има 48 млазница.  

Предности ових штампача су велика резолуција, добар контраст 

близак ласерским штампачима, тишина при раду, брзина већа од 

матричних али мања од ласерских, знатно бољи изглед графике 

и релативно ниска цена самог штампача. Недостатак је 

релативно висока цена отиска по страници. 
 



ЦД (ДВД)-РЕЗАЧ -служи за пренос излаз

 
ЗВУЧНИЦИ-служе за издавање излазних

УЛАЗН
МУЗИЧКА КАРТИЦА- је улазно-излазни 

гласом, звуком и музиком. 

 

ФМ( РАДИО) КАРТИЦА

радио програма . 

ТВ КАРТИЦА – уграђује

програма . 

МРЕЖНА КАРТИЦА- уграђује се у кућиш

МОДЕМ- уграђује се у кућиште PC и омо

употребу телефонске линије. 

  
 

ос излазних резултата на CD(DVD) , уписивањем пода

злазних резултата у облику звука. 

 

УЛАЗНО-ИЗЛАЗНИ УРЕЂАЈИ 

злазни уређај , који се уграђује у кућиште PC . Омогу

АРТИЦА- уграђује се у кућиште PC и омогућава прије

уграђује се у кућиште PC и омогућава пријем и емито

 
у кућиште PC и омогућава повезивање PC у локалну 

C и омогућава повезивање PC на великим удаљенос

 

 
ем података на CD(DVD). 

 . Омогућава рад са 

ва пријем и емитовње 

 и емитовање  ТВ 

окалну мрежу. 

даљеностима уз 


