


Периферно устройство  е общо наименование 

на всички  устройства, които разширяват 

възможностите на компютрите, като улесняват и 

разширяват връзката им с околния свят. 

 Резултатите и информацията могат да се видят 

директно от човека или пък могат да бъдат препратени 

към друга машина, контролирана от компютъра: 

например принтер, факс, мрежови устройства за връзка 

с други компютри. 



Видове периферни 

устройства 
Входни устройства 

Изходни устройства  

Входно-изходни устройства 



Входно-изходни периферни 

устройства 

DVD устройство 

Флаш-памети 
CD–ROM устройство 

Харддисково 

устройство 

Флопидискови устройства 

Модем 



Входни устройства 

– Клавиатура 

– Мишка  

– Таблет 

– Джойстик  

– Скенер 

– Уеб камера  

– Микрофон 

 



Изходни устройства 

• Монитор 

• Принтер 

• Плотер 

• Тонколони 

• Слушалки 

 



Има няколко вида монитори: 

• катодно лъчева тръба (CRT) 

• монитори с течни кристали (LCD) 

• светодиоди матрици (LED) 

• плазмени (PDP)  

• плазмени LCD (PALC) 

• органични светодиоди (OLED) 

• "емисионно поле" (FED) 

• светещи полимери (LEP) 

Монитори 



Безжични клавиатури и 

мишки 

 Безжичната връзка се 

осъществява чрез 

универсалната Bluetooth 

технология. Безжичните мишки 

използват радиовълни, в 

различни диапазони, за да 

изпратят информацията към 

приемащо устройство.  



Виртуални клавиатури 

за сензорни екрани  

При малките по размер мобилни устройства се 

изполват виртуални клавиатури. Има подсказващи 

техники при набиране, където е необходимо да 

изберете първата буква на думата, след което само 

посочвате към следващите букви от нея. Ако искате да 

сложите интервал, просто вдигате писалката.  



Клавиатура за 

екстремисти – Warrior 

Xxtreme 



Microsoft Trackball Optical 

 При trackball 

мишката курсорът 

се управлява като с 

палеца на ръката 

се търкаля голямо 

топче. 



Графичен таблет 

Графичният таблет е един вид 
електронен хартиен лист, върху който се 
рисува. Единствената разлика е, че това, 
което рисувате се появява не на лист, а на 
монитора ви. 



Скенери 

 Скенерът е устройство, което 
въвежда определен вид графична 
информация в компютър. Видове скенери 
са: 

• Биометричен скенер  

• Баркод четец  

• ръчни  

• барабанни  

• с подвижна сканираща глава - (най-
разпространените)  

• комбинирани - с принтер (скенер - 
принтер – копирна машина). 



Камери 

• Вграден микрофон 

• Автоматично фокусиране 

• Капаче, което може да 

служи като предпазител 

на обектива, може лесно 

да се демонтира. 


