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Aparatūra (hardware) ir datu apstrādes 

sistēmas fizikālā daļa, piemēram, 

sistēmbloks, pele, tastatūra, monitors u. c.

Aparatūras sastāvā ietilpst:

 elektriskie un elektroniskie elementi;

 elektromehāniskie elementi;

 konstruktīvie elementi;

 savienojumi.



ELEKTRISKIE UN ELEKTRONISKIE
ELEMENTI

piemēram, iekārtas un shēmas;



ELEKTROMEHĀNISKIE ELEMENTI

piemēram, diskdziņos un printeros;



KONSTRUKTĪVIE ELEMENTI

piemēram, korpusi;



SAVIENOJUMI



Visu datora tehnisko nodrošinājumu vizuāli 

nosacīti var iedalīt 3 daļās:

 sistēmas bloks (informācijas apstrādes un 

glabāšanas ierīces);

 ievadierīces;

 izvadierīces.



IEVADIERĪCES



TASTATŪRA

Tastatūru jeb klaviatūru (keyboard) izmanto 

informācijas ievadīšanai, tās koriģēšanai. 

Funkcionālie taustiņi palīdz izsaukt kādu datora 

darbību, kuras rezultāts ir atkarīgs no 

izmantojamās programmas un konkrētas situācijas.



PELE

 Pele (mouse) ir pozicionēšanas ierīce, kuru 
izmanto, lai izgaismotu tekstu, zīmētu, veiktu 
izvēli u. c. darbības.



PELE

Turn any flat surface into a touch pad. Available for pre-order now! celluon.com.mp4
Turn any flat surface into a touch pad. Available for pre-order now! celluon.com.mp4


KURSORBUMBA

Kursorbumba (trackball) 
ir pozicionēšanas iekārta, 
kas satur ripināmu 
bumbiņu. Ripināšanu var 
veikt kā ar pirkstiem, tā arī 
delnu.

Kursorbumbai ir divas 
būtiskas atšķirības no 
peles: 
 tā ir stabila (nekustīga), jo 

tai ir smags korpuss;

 nav nepieciešams laukums 
bīdīšanai, kā tas ir pelei.



KURSORBUMBA

Kursorbumbas plašu pielietojumu nav guvušas. 
Aktīvi to izmanto tikai portatīvajos notebook
un laptop tipa datoros



KURSORSVIRA

Kursorsvira (joystick) ir pozicionēšanas
iekārta, kuru izmanto objektu pārvietošanai
pa ekrānu jebkurā virzienā.

Pamatā kursorsviru izmanto videospēlēs un 
dažās projektēšanas programmās.



JUTĪGĀS (SENSORU) VIRSMAS

Pieskārienjutīgās (touch) virsmas (pad) un 
ekrānus (screen) izmanto, lai sazinātos ar
datoru, pieskaroties vajadzīgajiem vārdiem
vai attēliem.



ACCUPOINT

Peles aizvietotājs (tēmeklis) piezīmjdatoros. 
Parasti atrodas tastatūras centrā.



GAISMAS ZĪMULIS

Gaismas zīmulis ir gaismas jutīgs irbulis ar vadu, 
kuru izmanto zīmēšanai vai komandu izvēlei.

Gaismas zīmulis ir izmantojams kopā ar 
monitoru. Pieskaroties ekrāna virsmai, gaismas 
zīmuļa fotosensors reģistrē gaismu.

Bieži gaismas zīmuļus izmanto kopā ar 
grafiskajām planšetēm. Tādā gadījumā gaismas 
zīmulis izpilda "rakstīšanas" funkciju.



GAISMAS ZĪMULIS



GRAFISKĀ PLANŠETE

 Grafiskās zīmēšanas 
planšeti izmanto jaunu 
zīmējumu skicēšanai vai 
vecu labošanai. Lietotājs 
pieskaras planšetei ar 
gaismas zīmuļa vai ripas 
(kļūdaini dēvētas par peli) 
palīdzību.



SKENERIS

Skeneris (scanner) ir ierīce, ar kuras palīdzību var
nolasīt un nosūtīt uz datoru dokumentus, 
zīmējumus, fotogrāfijas, diapozitīvus.

Ir speciālas programmas, ar kuru palīdzību nolasītu
dokumentu var pārveidot teksta apstrādes
programmām saprotamā formā.



SKENERIS



SKAŅAS IEVADĪŠANAS IERĪCES 
(MIKROFONI)

 Mikrofonu (microphone) izmanto, lai datorā 
ievadītu skaņas vai ierunātu tekstu. Mikrofonu 
datoram pievieno caur skaņas karti.

 Mikrofons var būt kopā komplektā ar austiņām.



CIPARKAMERAS

 Ciparkamera jeb digitālā kamera (digital 
camera)



VIDEOKAMERAS

 Videokameru (video camera) var 
izmantot videokonferenču rīkošanai 
internetā. Šim nolūkam izmanto 
stacionārās videokameras.

 Datoram var pieslēgt arī pārnēsājamo 
digitālo videokameru.



IZVADIERĪCES



MONITORS

 Monitors ir svarīgākā informācijas 
attēlošanas iekārta. Tā ir izvadierīce, kas 
nodrošina datora dialogu ar lietotāju.

 Izšķir divu tipu monitorus:

CRT monitori, kuri ļoti atgādina televizoru;

 plakanie šķidro kristālu ekrāni - LCD monitori.

CRT LCD



MONITORS CRT

Katodstaru lampas displejs (Catod Ray Tube -
CRT) ir ierīce, kas datus attēlo vizuālā veidā, 
izmantojot vadāmus elektronu starus. 

CRT monitora attēla atveidošanai izmanto no 
videokartes nākošos analogos signālus. Tāpēc
šī tipa monitorus dēvē par analogajiem
monitoriem.



MONITORS LCD
LCD monitori parasti tiek izmantoti portatīvajos 

datoros, taču aizvien vairāk tos sāk izmantot arī kā 
atsevišķus monitorus.

Plakanais displejs (flat panel display) ir plāns displeja 
ekrāns, ko lieto klēpjdatoros un piezīmjdatoros. 
Plakanā displeja izgatavošanai izmanto šķidro 
kristālu, gāzes plazmas, elektroluminiscences vai 
plāno plēvju tranzistoru tehnoloģiju.



MONITORA RAKSTURLIELUMI

 Izmēri 

 Izšķirtspēja 

 Kadru 
frekvence 

 Krāsu režīmi



EKRĀNA IZMĒRS

Monitora ekrāna izmēru mēra pa diagonāli, 
nevis horizontāli. Mērvienības ir collas 
(inch), kuras apzīmējums ir pēdiņas (").

Galda datoriem parasti izmanto 15" vai 17" 
monitorus. Monitorus ar lielākiem
ekrāniem izmanto grafiskos lietojumos.



IZŠĶIRTSPĒJA 

Izšķirtspēja (resolution) ir attēla kvalitātes 
novērtējums, ko izmanto, lai salīdzinātu 
dažādus videostandartus un printerus. 

Videostandartos izšķirtspēja nozīmē punktu 
(pikseļu) skaitu displeja ekrānā. 

Piemēram, 640x480 pikseļu ekrāns attēla veidošanai ir 
spējīgs izmantot 640 atsevišķus punktus katrā no 480 
rindām vai apmēram 3 miljonus pikseļu. 

Lāzera printeros izšķirtspēja nosaka punktu 
skaitu collā. 

Piemēram, printeris ar izšķirtspēju 300 punkti collā ir 
spējīgs drukāt 300 atsevišķus punktus rindā, kuras 
garums ir 1 colla, vai arī 90000 punktu vienā kvadrātcollā.



IZŠĶIRTSPĒJA 

Neatkarīgi no displeja 

tipa, attēls tiek veidots 

līdzīgi. Attēls sastāv no 

punktiem (pixel). 

Punkts ir mazākā vienība, ko monitors var 

parādīt. Par izšķirtspēju sauc lielāko 

iespējamo izvadāmo punktu skaitu pa 

horizontāli un vertikāli. Parasti viens monitors 

atbalsta vairākas izšķirtspējas.



KADRU FREKVENCE (Atsvaidzes intensitāte)

Atsvaidzes intensitāte (refresh rate) ir attēla 

atkārtotas zīmēšanas reižu skaits sekundē 

katodstaru lampu displejos. 

Ja šīs ātrums ir mazs, ekrāna attēls var būt 

mirgojošs. Pie mirgojoša ekrāna ir grūti 

strādāt un tas var izraisīt acu 

sasprindzinājumu un galvassāpes.

Speciālisti iesaka lietot monitorus, kuru 

atsvaidzes intensitāte pie izšķirtspējas 

1024x768 ir vismaz 85 Hz.



KRĀSU REŽĪMI

Krāsu skaita standarti ir 16, 256, 65 536 (High 

Color) un 16 777 216 (True Color). 

Strādāt tikai ar 256 krāsām nav īpaši patīkami, 

bet True Color režīms dažkārt samazina 

izvadīšanas ātrumu uz ekrāna. 

Turklāt cilvēks ar aci spēj izšķirt ~ 2 miljonus 

krāsu. Ja nav jāstrādā ar poligrāfiskiem 

darbiem, kur ir nepieciešama ļoti kvalitatīva 

krāsu gamma, vislabāk ir strādāt High Color

režīmā.



PRINTERI

Printeris ir ierīce, kas datorā esošus datus izdrukā uz 
papīra vai cita materiāla. Printera darbības 
rezultātu sauc par izvadi, izdruku vai cieto kopiju.

Tradicionāli printerus pieņemts iedalīt pēc 
drukāšanas tehnoloģijas, jo tā uzliek zināmus 
ierobežojumus printera lietošanai.



PRINTERU VEIDI

Matricu jeb adatu (dot-matrix) printeris ir samērā 
līdzīgs rakstāmmašīnai. Tā drukāšanas galviņā ir 
nelielas metāla adatas, kas, atsitoties pret printera 
lenti, ar mazu punktiņu rakstu uz papīra veido 
grafisku attēlu.



PRINTERU VEIDI

Tintes printeri

Strūklprinteris (ink jet printer) ir 
printeris, kas rakstzīmju 
attēlus uz papīra atveido ar 
krāsvielas strūklu, to 
izsmidzinot no kapilāras 
sprauslas. 

Tintes printeru darbības pamatā 
ir tintes izsmidzināšana uz 
papīra, drukāšanas galviņai 
pārvietojoties pa lapu 
horizontālā virzienā. 



PRINTERU VEIDI

Lāzerprinteris (laser printer) ir printeris, kas
informāciju uz papīra atveido ar lāzera stara
palīdzību. Lāzerprinteri nodrošina lielu drukāšanas
ātrumu un augstu dokumentu noformēšanas
kvalitāti. 



PLOTERI

Specializētus printerus jeb zīmētājus, kurus izmanto 
rasēšanai vai lielformāta izdrukām, sauc par 
ploteriem.
Pēc būtības tie ir lieli tintes tipa printeri.





SKAŅU IZVADES IERĪCES

 Skaļrunis (speaker) ir ierīce skaņas izvadīšanai. 
Parasti skaļruņi ir divi, un tos novieto abpus 
monitoram. Pēdējā laikā ir parādījušies komplekti 
no trim skaļruņiem. Trešais ir domāts basu 
atskaņošanai, un to var novietot jebkurā vietā.



SKAŅU IZVADES IERĪCES

Lai netraucētu apkārtējos, skaņas izvadīšanai no 
datora var lietot arī austiņas (phones).

Dažkārt austiņām ir pievienots arī mikrofons.



CITAS IZVADIERĪCES
Pašlaik plašu izplatību gūst iekārtas, kuras datorā 

esošo informāciju ļauj projicēt uz ekrāna -
multimediju projektori un LCD paneļi. 

Dators kā izvadierīci var izmantot arī sadzīves
televizoru.



SISTĒMAS BLOKS UN ATMIŅAS 
IERĪCES



SISTĒMAS BLOKS

Sistēmas bloks sastāv no korpusa (case), kurā
atrodas galvenās datora komponentes.



PROCESORS

Procesors (Central Processor Unit - CPU) ir datora 
"smadzenes". Procesora galvenais uzdevums ir veikt
datorprogrammu komandu (instrukciju) izpildi.
Tas veic informācijas apstrādi un vada pārējo 
datora sastāvdaļu darbu. 

Procesoru galvenie raksturojošie lielumi ir:

 tips; 

 takts frekvence megahercos (MHz). 



PROCESORA GALVENIE RAKSTURLIELUMI

Tips.  Vairākas firmas ražo dažāda tipa 

procesorus. 

Intel - Pentium, Celeron

AMD – Athlon, Duron utt.



PROCESORS

 Nosacīti procesoru var sadalīt divās daļās:

 aritmētiski loģiskā ierīce (ALI), kas ir paredzēta 
aritmētisko (saskaitīšanas, atņemšanas, 
reizināšanas un dalīšanas) un loģisko 
(salīdzināšanas, pārveidošanas, u. c.) operāciju 
izpildīšanai; 

 vadības ierīce (VI), kas koordinē datora darbu. 



PROCESORA GALVENIE RAKSTURLIELUMI

Taktsātrums, kas raksturo procesora 
ātrdarbību. To mēra megahercos (MHz) 
un gigahercos (GHz).

 Megahercs ir miljons ciklu (darbību) 
sekundē.



PAMATPLATE

Pamatplate jeb mātes 
plate (motherboard) 
ir datora galvenā 
sastāvdaļa. Tai tieši vai 
pakārtoti ir pieslēgtas 
visas pārējās datora 
sastāvdaļas. Tajā tiek 
iesprausts procesors, 
operatīvā atmiņa un 
paplašinājuma kartes.



ATMIŅA

Datora atmiņas tipi

brīvpiekļuves 
atmiņa (RAM)

Lasāmatmiņa 
(ROM)



BRĪVPIEKĻUVES ATMIŅA (RAM)

 Brīvpiekļuves atmiņā (Random Access 
Memory – RAM) datora darbības laikā 
glabājas operētājsistēma un citas atvērtās 
programmas, kā arī tām nepieciešamie dati.



BRĪVPIEKĻUVES ATMIŅA (RAM)

 Šī atmiņa ir energoatkarīga – pēc datora 
izslēgšanas vai elektropadeves traucējumu 
gadījumā tās saturs tiek dzēsts.



LASĀMATMIŅA (ROM)

 Patstāvīgā atmiņa (Read-Only 
Memory – ROM) ir energoneatkarīga, un 
informācija tajā nav atkarīga no 
elektroapgādes.



ATMIŅU SALĪDZINĀJUMA TABULA



INFORMĀCIJAS GLABĀŠANA



CIETAIS DISKS

Cietais disks (HDD, Hard Disk Drive) ir 
magnētiska datu glabāšanas ierīce, kas sastāv no:

 Vairākiem magnētiskiem diskiem, kuros var ierakstīt 
un nolasīt datus un to piedziņas ierīces (diskdziņa);

 Lasīšanas/rakstīšanas galviņu komplekta;

 Elektroniskiem elementiem, kuri nodrošina cietā diska 
sadarbību ar personālo datoru



ĀRĒJĀS ATMIŅAS IERĪCES



ĀRĒJIE CIETIE DISKI

 Datora cietais disks atsevišķa korpusā ar 
autonomu barošanas avotu vai barošanu caur 
USB pieslēgvietu. Piemērots datu uzglabāšanai, 
lielu informācijas apjomu pārvietošanai, datu 
rezerves kopiju veidošanai. Parasti datoram 
pieslēdz ar USB savienotājvadu.



KOMPAKTDISKI

Kompaktdiski (CD, Compact Disk) ir optisks 
datu nesējs ar universālu pielietojumu.
 CD. Rūpnieciski izgatavots vai jau ierakstīts disks ar    

informāciju.

 CDR. Disks, uz kura var vienreiz ierakstīt informāciju.

 CDRW. Pārrakstāmie kompaktdiski. Datus var ierakstīt 
vairākkārtīgi, nodzēšot iepriekšējos.

Kompaktdiska ietilpība aptuveni 650 MB vai 
750 MB.

MINI CD – 185 MB  vai  210 MB



DVD

DVD (Digital Versatile Disk) diski ir līdzīgi 
kompaktdiskiem optiski datu nesēji ar lielāku 
ietilpību un lielāku informācijas nolasīšanas 
ātrumu.

DVD diska ietilpība:

 4,7 GB - vienpusējs DVD, 

 8.5 GB - divslāņu DVD

 9,4 GB - divpusējam.



BLU RAY

 Blu Ray (BD) disks ir optisks datu nesējs ar 
diametru 12 cm (tāpat kā CD un DVD) ar 
lielāku ietilpību. Vienpusējam BD tā ir 25 
GB, divpusējam 50 GB. Salīdzinoši jauna 
tehnoloģija.



USB ZIBATMIŅAS

USB zibatmiņas (USB Flash memory) 
piemērotas salīdzinoši nelielu datu apjomu 
uzglabāšanai un pārnešanai. Pieejamas 
dažādos noformējumos un ar dažādu 
ietilpību.



ATMIŅAS KARTES

Atmiņas kartes (Memory Card) tipiski 
pielieto ciparu fotoaparātos iegūto attēlu 
uzglabāšanai. Speciāla maza formāta kartes 
izmanto viedtālruņos un multivides 
atskaņotājos. Tās raksturo:

Tips. Ir ļoti daudz dažādu ražotāju un atbilstoši 
arī karšu tipu, piemēram, SD, MMC, xD utt.

 Ietilpība.



MEMORY CARD READER

Daudzi datori, arī portatīvie, aprīkoti ar dažādu 
tipu karšu universālajām nolasīšanas 
iekārtām.



DISKETES

Disketes (Floppy Disk) mūsdienās izmanto 
aizvien retāk. Tas saistīts ar to mazo 
ietilpību 1,44 MB; tās nav mehāniski 
izturīgas un ir pakļautas apkārtējās vides 
ietekmei.



FLOPPY DISK DRIVE



TĪKLA DISKI UN INTERNET

 Tīkla diski (Network Storage) nav pievienoti 
datoram kā atsevišķa ierīce, bet pieslēgti, 
izmantojot datu pārraides tīklu. Tas atļauj 
svarīgus datus uzglabāt centralizēti un veidot 
informācijas rezerves kopijas. Tīkla disks 
parasti ir iedalīts glabātuves apjoms kādā citā 
datorā.





INTERNET

 Tāpat datus var glabāt, izmantojot Internet 
dienestu pakalpojumus. Tas nodrošina 
piekļuvi datiem no dažādām lietotāja 
atrašanās vietām.


