
Dispozitive periferice de intrare
Dispozitivele periferice de intrare (Input Devices) sunt componentele care au rolul de a permite introducerea datelor într-un 
calculator. 

1. TASTATURA
Este cel mai utilizat dispozitiv periferic de intrare
Rolul: de a  introducere date, texte, comenzi.
Dispunerea standard a caracterelor pe tastatură poartă numele de „QWERTY”. Există în prezent dispuneri diferite şi seturi de caractere
care să acopere necesarul lucrului în orice limbă. 
Cele mai importante tipuri de tasturi sunt : 

• tastatura anglo-saxonă (QWERTY)
• tastatura franceză (AZERTY).

Există tastaturi cu butoane suplimentare pentru aplicaţii multimedia şi Internet sau tastaturi Wireless (legătura între tastatură şi  UC se
face prin unde radio. In general, tastaturile au 101 sau 102 taste.

1.Tastele caracter
Sunt amplasate în partea stângă a tastaturii şi sunt aşezate ca la maşina de scris. Cuprind: 

• - literele alfabetului şi cifrele, semnele de punctuaţie şi caracterele speciale ("Shift"+ tasta)
În aceast grup de taste se află şi bara de spaţiu.

2. Tastele funcţionale
Tastele funcţionale (F1, F2,..., F12) se află în partea stângă sus a tastaturii.

Exemplu: Să vedem ce fac tastele de funcţii în cazul programului "Windows Explorer" :
• F1: Lansează "Help"
• F2: Permite schimbarea numelui obiectului selectat (folder, document, drive, etc)
• F3: Lansează utilitarul de căutare ("Search")
• F4: Derulează lista "Address" (dacă nu este vizibilă nu apare nici un rezultat)
• F5: Reîmprospateaza datele afişate ("Refresh")
• F6: Navigare rapida între câmpurile ferestrei (zonele din care este formată fereastra)
• F7, F8, F9: nici o acţiune
• F10: activează meniul (urmăriţi cum "File" este reliefat)
• F11: modifică dimensiunea ferestrei la modul "Full screen" (fără bara de stare din zona inferioară, bara de titlu, meniuri, etc)
• F12: nici o acţiune

3. Tastele de poziţionare şi editare
• "BackSpace“: are funcţionalitate multiplă; în cazul editării de text, apăsarea acestei taste determină ştergerea caracterelor din 

partea stângă.
• "Print Screen": tipăreşte ecranul curent.
• "Scroll Lock": opreşte “defilarea” textului pe ecran. Extrem de utilă la anumite programe (Microsoft Agent, Excel, unele sisteme 

UNIX).
• "Pause/Break": opreşte afişarea pe ecran. Este utilizată mai ales în cazul jocurilor.
• "Ins": prescurtatea de la “Insert“- schimbă modul de lucru în inserare sau suprapunere 
• "Del": prescurtatea de la "Delete“- ştergerea caracterului de pe poziţia curentă a cursorului
• "Home": permite mutarea automată la începutul documentului (partea superioară a paginii)
• "End": acţiune inversă celei de la apăsarea tastei "Home". Permite mutarea automată la sfârşitul documentului (partea inferioară a

paginii)
• "Page up", "Page down": permit navigarea in interiorul documentelor
• “Săgeţile”: determină modificarea poziţiei cursorului în direcţia respectivă.

2. Tastele numerice
Similare tastelor de la un calculator de buzunar aceste taste devin active doar după ce  s-a apăsat pe tasta "Num Lock"

5. Tastele speciale
•  “ESC” : se renunţă la meniul curent.
• "Tab" : trece cursorul la rubrica următoare. În general această tasta este utilizată în combinaţie cu alte taste. 
• "Caps Lock“ : apăsarea acestei taste duce la activarea scrierii cu majuscule de la tastele de litere (indicatorul "Caps Lock" este 

aprins).
• Tastele "Shift" au o funcţionalitate multiplă
• Tastele "Control" ("Ctrl"), “Windows” şi “Alt”
• Tasta "Enter" (sau Return la unele tastaturi) are o funcţionalitate extrem de vastă. 

2. MOUSE-ul
Mouse-ul este un dispozitiv care controlează:mişcarea cursorului pe ecranul monitorului si     selectarea sau activarea unor 

obiecte de pe ecran
Cu ajutorul mouse-ului se pot executa patru operaţii 

• operaţia de indicare (point) – prin care cursorul de mouse este deplasat pe ecran pentru a indica un anumit obiect;
• operaţia de clic (click) – prin care se acţionează scurt un buton al mouse-ului;



• operaţia clic dublu (double click) – prin care se acţionează scurt, de două ori succesiv, un buton al mouse-ului;
• operaţia de glisare sau tragere (dragging) – prin care se deplasează mouse-ul pe pad, având un buton acţionat.

Tipuri de mouse-uri 
A. Din punct de vedere al modului de conectare la computer sunt 

1. mouse-ul cu fir (cord) - conectat de computer prin fir 
2. mouse fără fir (cordless) - conectat la computer prin infraroşii (mouse wireless – conexiunea între mouse şi UC se face prin 
unde radio sau infraroşii).

B. Din punct de vedere al construcţiei  :
1. mouse cu 2 butoane - clasic
2. mouse cu 3 butoane (sau mai bine zis 2 butoane + scroll - scroll-ul are rol de navigare rapidă)
3. mouse cu funcţionalitate multiplă - au aşezate pe lateral alte butoane care pot avea funcţionalitatea definită de utilizator.

C. Din punct de vedere al tehnologiei:
1. mouse mecanic - mişcarea bilei este sesizată de senzori încorporaţi; necesită mouse-pad;
2. mouse optic - mişcarea mouse-ului este sesizată cu ajutorul unui laser, nu necesită suprafeţe speciale. 

3. TRACKBALL-ul
Dispozitiv de intrare ce poate fi considerat un mouse aşezat pe spate; mutarea cursorului se poate 

face prin rotirea bilei cu ajutorul degetelor sau palmelor.  

4. TOUCHPAD-ul
Este un dispozitiv care traduce informaţia primită pe baza apăsării pe un ecran plat.

5. TABLETA GRAFICĂ
Digitizorul (sau tableta grafică) este un dispozitiv serial, asemănător mouse-ului

6. CREIONUL OPTIC
• Un "light pen" este un dispozitiv asemănător unui creion, având în vârf un senzor optic.

Este utillizat ca dispozitiv de indicare sau de selectare de opţiuni
9. SCANNER-ul

Scanner-ul este un dispozitiv pentru transformarea imaginilor sau a textelor scrise pe hârtie în format digital. Scanner-ele 
nu fac deosebirea între imaginea grafică şi text, aşadar textul care a fost „scanat” nu se va putea edita direct. Acest lucru este 
posibil prin utilizarea unui program OCR (Optical Caracter Recognition).
Scanerul este caracterizat de : 

• rezoluţie - reprezintă numărul de puncte pe inch pe care le poate citi scanerul (dots per inch=dpi) 
• număr de culori - reprezintă setul de culori care sunt codificate de scaner. 
• viteza de scanare - reprezintă viteza cu care un scaner citeşte şi prelucrează o imagine.

Clasificare în funcţie de utilizare şi dimensiuni:
• fixe sau de birou (imaginea ce urmază a fi introdusă în calculator este plasată pe o suprafaţă de scanare)
• mobile sau de mână (are dimensiuni mici, este mai lent şi este deplasat de-a lungul imaginii care urmează a fi digitizată; ex. 

cititorul de bare)
Cititorul de cod de bare este un scanner mobil special  prin care se citesc codurile de bare de pe diferite produse.

10. Dispozitive de intrare AUDIO, VIDEO şi GIS
Microfonul – dispozitiv pentru transformarea sunetelor în format digital 
Camera digitală – are aspectul unui aparat de fotografiat clasic. 
Camera WEB (WEBCAM –UL) - are rolul de a capta imagini. 
Dispozitivele GIS (Geographic Information Systems- sisteme informaţionale geografice) sunt dispozitivele de introduce a 
datelor geografice obţinute, în general, prin sateliţi.

8. JOYSTICK-UL şi volanul

Dispozitive de ieşire
   Extragerea datelor se face prin utilizarea unor dispozitive de ieşire specializate, care pot prezenta rezultatele într-o formă inteligibilă, pe suport de hârtie 

sau acustic, agreată de beneficiar.

   1. Monitor (numit şi VDU – Video Display Unit) este dipozitivul standard de ieşire.

   Din punct de vedere constructiv există monitor:

a) cu tub catodic CRT – din cauza preţului este cel mai folosit tip de monitor, deşi ocupă mult spaţiu. Imaginea se formează similar cu aceea de pe 

ecranul televizorului, şi anume pe suprafaţa unui tub cu raze catodice.

b) cu cristale lichide LCD Liquid Crystal Display au ecrane ce utilizează 2 straturi de material polarizant, cu o soluţie de cristale lichide între ele, care la 

trecerea unui curent electric se aşează astfel încât să oprească trecerea luminii.

c) cu plasma

   Calitatea unui monitor este dată de:

- mărime – dimensiunea diagonalei, măsurată în ţoli (1 ţol = 2,54 cm);

- rezoluţie – măsurată în pixeli (puncte de imagine); cu cât rezoluţia este mai mare cu atât cresţe calitatea;



- frecvenţa – măsurată în Hertz, arată de câte ori pe secundă se generează pe ecran o nouă imagine, deci o rezoluţie crescută înseamnă o calitate 

crescută;

- aspectul ergonomic  - se referă la nivelul de radiaţii emise de către calculator, cunoscându-se faptul că  utilizarea îndelungată a calculatorului 

provoacă disconfort ocular.

   2) Display screen (ecran de afişare) – reprezintă ecranul de afişare al unui monitor propriu-zis; cele mai multe funcţionează folosind un tub catodic.

   3) Imprimantă – dispozitiv care afişează pe hârtie texte sau ilustraţii.

   În funcţie de tehnologia de tipărire imprimantele pot fi:

a) cu pini sau matriciale – crearea caracterelor se face din alăturarea unor puncte separate, obţinute prin lovirea pinilor (ace mici) cu o bandă tuşată (sau o 

hârtie copiativă tip indigo). Nu suportă afişarea în culori. Consumabilele sunt ieftine. 

b) cu jet de cerneală – caracterele sunt formate din puncte obţinute prin stropire fină şi extrem de controlată cu cerneală prin duze speciale. Suportă 

afişarea în culori. Calitatea imprimării este determinată de: 

- rezoluţie, care este măsurată în dpi (dots per inch, adică numărul de puncte imprimate pe o distanţă de un inch).Rezoluţia medie este deja de 2400 dpi. 

Sunt imprimante ieftine dar cu consumabile scumpe.

- viteza de lucru (pagini / minut)

- capacitatea de colorare

c) laser la care imaginea se creează prin atragerea electrostatică a unui praf colorat (tonner) după forme transpuse precis prin polarizare, proces urmat de 

fixarea şi coacerea tonnerului pe foaia pe hârtie (asemănător procedeului de la copiatoarele moderne). Suportă afişarea în culori, execută cele mai bune 

listări, dar datorită preţului destul de ridicat (mai ales la cele color), sunt mai puţin folosite. 

   Caracteristici ale imprimantelor:

- calitatea imprimării (rezoluţia) exprimată prin numărul de puncte tipărite pe un inch;

- viteza de tipărire măsurată în numărul de pagini tipărite pe minut (în cazul imprimantelor cu jet de cerneală sau laser) sau în caractere pe 

secundă (În cazul imprimantelor matriciale);

- zgomotul din momentul tipăririi se măsoară în decibeli;

- formatul maxim al paginii tipărite (A4: 210x297 mm, A3: 297x420 mm, A2: 420x594 mm, A1: 594x840 mm, A0: 840x1188 mm)

- modalitatea de alimentare cu hârtie.

   4) Pentru formatele mari (A2, A1, A0) imprimanta se numeşte plotter (trasator). Plotterul este un gen de imprimantă de mare utilitate în construcţii, 

arhitectură, cadastru, etc. Pentru trasarea pe hârtie a planurilor şi desenelor tehnice, plotterul se foloseşte de o peniţă, dirijată de instrucţiunile de deplasare 

ale unui program specializat al calculatorului.
   5) Boxele (difuzoarele) – sunt folosite ca dispozitive de ieşire pentru sunet.  

Dispozitive de intrare – ieşire
   1. Modem – dispozitiv care permite calculatorului să transmită date prin liniile telefonice. Rolul modemului, cum arată şi numele 

(modulator - demodulator), este să moduleze semnalul digital, transformându-l în semnal analogic, respectiv să demoduleze semnalul 

analogic sosit pe linia telefonică, transformându-l în semnal digital utilizabil de calculator.

   De regulă pentru comunicare sunt folosite dispozitive de fax-modem, care au rolul de fax şi de modem în acelaşi timp.

   Din punct de vedere constructiv poate fi intern sau extern.

   Un criteriu important la alegerea unui fax-modem este viteza de transmisie (de exemplu 33,6 KB/s sau 56 KB/s).

   2. Touch screen – este un tip de ecran de afişare acoperit de o folie transparentă sensibilă la atingere, iar selectarea elementelor de pe

ecran se face cu degetele. Acest aspect poate fi un avantaj (interfaţă naturală pentru aplicaţii medicale, finaciare, jocuri), dar are şi 

dezavantaje, legate de acurateţe şi de poziţia incomodă pe termen lung.

   3. Multifuncţionale – care înglobează în acelaşi echipament: imprimanta (cu jet de cerneală sau laser), scannerul, copiatorul şi fax-

modemul. Fiind un singur aparat, ocupă loc mai puţin şi preţul este diminuat fată de costul total al aparatelor. De obicei nu are 

performanţele echipamentelor înglobate.


