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1.Операционни системи (ОС)   
Операционните системи са съвкупност от програми, които управляват работата на 

компютрите и осъществяват интерфейс (взаимодействие) между потребителя и компютъра. 
Всяка една операционна система е предназначена да даде възможност на потребителя 

на компютърната конфигурация да общува с нея, да управлява и разпределя ресурсите и. 
Функции на ОС: 
   - управлява работата на компютъра; 
   - изпълнение на команди; 
   - стартиране на програми; 
   - оптимално разпределение на паметта; 
   - работа в многозадачен режим (няколко програми едновременно); 
   - работа на няколко потребители едновременно (многопотребителски режим); 
   - удобен интерфейс за диалог с потребителя; 
   - поддръжка на носителите на информация. 
В зависимост от интерфейса (взаимодействието) между потребителя и компютъра, 

различаваме следните видове ОС: 
-   ОС с команден (текстов) интерфейс (MS-DOS); 
-   ОС с графичен интерфейс (WINDOWS); 
-   ОС със смесен интерфейс (LINUX); 
 Операционна система Windows 
 
2.Операционна система WINDOWS 
Windows е създадена така, че е позволява многозадачен режим на работа. Ако 

потребителят не се намесва, системата ще изчака изпълняваната програма да предаде 
управлението на следващата я. 

Windows е операционна система с графичен интерфейс. За изпълнение на една или 
друга операция потребителят избира графичен обект, като го посочва с мишката. 
Съществуването на графичен интерфейс, предоставя на ползващия го възможност да общува с 
компютъра визуално..  

 
3.Основни термини използвани при работа в Windows 
-   Компютърен хардуер – всичко онова, което може да видите и докоснете от 

компютърната система. Това са техническите средства, с които е реализирана вашата 
компютърна конфигурация. Основно тя се състои от хардуерните компоненти: монитор, екран, 
кутия, мишка, клавиатура. 

-   Компютърен софтуер – програмите, които дават възможност да използвате 
компютърния хардуер по предназначение. Могат да бъдат системни или потребителски, 
създадени с помощта на различни езици за програмиране. 

 
4.Основни елементи в операционната система Windows 
 

- голямото празно пространство, което се 
появява на екрана на монитора при стартиране на системата и позволява избирането на 
различни програми. Всяка малка картинка в полето се нарича икона. Отварянето на различни 
програми и приложения в среда на Windows се извършва върху работното поле  

  
- графично изображение на програма, устройство. За да отворите икона, 

щракнете върху нея един или два пъти, според това в какъв стил работите – Web или 
класически навигационен стил на работа. 

- показва стартираните от потребителя приложения; 
  

 
  

- показва някои системни процеси - часовник, звукова 
подсистема, мрежов интерфейс, използван език за въвеждане на информация и др. 

  
- служи за избор и стартиране на инсталирани в системата 

приложения; 
  

- правоъгълни части от екрана, които се асоциират със стартираните 
приложения. Затварянето на основния прозорец води и до затваряне на приложението; 
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Могат да бъдат отворени няколко прозореца едновременно. Този, с който работим в 
момента се нарича активен прозорец. Всеки прозорец може да бъде преместен, увеличен до 
размера на работната площ или намален до икона. 

 
Работно поле Desktop 
Когато включите компютъра Windows установява и настройва системата за работа.  

След като този процес завърши на екрана се появява работното поле /Desktop/. Desktop 
буквално означава бюро. На Desktop се виждат икони и лентата със задачите, които са 
основните инструменти, използващи се при работа с  Windows. Ако лентата със задачите не се 
вижда никъде можете да я покажете като натиснете и задържите клавиша Ctrl и след това 
натиснете клавиша Esc. За да проверите текущата дата, посочете с показалеца на мишката 
часовника в десния край на лентата със задачите. Ще се появи малко поле съдържащо 
текущата дата.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стартиране на програми /Start menu/. 
Първото нещо, което трябва да знаете за работата с Windows e как да стартирате 

програми и как да създавате и съхранявате документи. Най- простият начин да започнете е да 
стартирате програма от менюто Start, което се показва чрез натискане на бутона Start (бутона 
Start се намира в долния ляв ъгъл на лентата със задачите на Windows).  

1. Преместете показалеца върху бутона Start в левия край на лентата със задачите и 
го задръжте неподвижен известно време. Появява се поле с надпис “Click here to 
begin”.  

2. Натиснете бутона Start за да започнете. Менюто е просто списък от команди, който 
можете да изберете, за да укажете на Windows да изпълни специфични задачи- 
стартиране на програми, намиране и зареждане на документи, промяна на 
настройките за системата и получаване на помощна информация. 

3. Преместете прозореца върху програмата без да натискате бутона на мишката. 
Windows показва подменю от програми, пред които има единични икони и групи от 
програми, пред които има икони с папки. Ако натиснете бутона на мишката върху 
името на някоя програма, то тя ще се стартира, а ако придвижите показалеца на 
мишката до група от програми- ще се покаже още едно подменю. 

4. Натиснете бутона на мишката върху иконата с надпис WordPad, за да стартирате 
програмата.  

5. Забележете, че върху лентата със задачите вдясно от бутона Start се е появил 
бутон, представляващ прозореца на WordPad. 

 

 

Икони 

Лента със 

задачите 

Бутон Start 
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Работа с прозорци 
Прозорецът, който в момента е на екрана притежава много от характеристиките на 

Windows. В най- горната част е разположен заглавният ред. Той показва, че прозорецът 
съдържа един неозаглавен, празен в момента документ на WordPad. Документът е файл, който 
вие създавате. Под заглавния ред е разположена лентата с менютата. Тя съдържа списък от 
командните менюта, с които разполага WordPad. Под лентата с менюто са разположени две 
ленти с инструменти. В тях са събрани бутоните, чрез натискането на които можете бързо да 
изпълните често използвани команди. Под двете ленти с инструментите се намира 
измерителна линийка- инструмент за лесно измерване, който помага при оформянето на 
сложни документи. В най- долната част на прозореца е разположена лентата за състоянието. В 
тази лента програмата съобщава различна информация. Най- голямата част от прозореца се 
заема от работното пространство, където се създава документът. В работното поле има една 
мигаща вертикална линийка- това е текстовият курсор, който показва къде ще се появи 
следващият въведен символ.  

 
 
 

 

 
 
 
 
Ако се върнем на заглавния ред ще видим, че в левия му край е разположена иконата 

на контролното меню. Ако натиснете с бутона на мишката върху тази икона, се появява меню от 
команди за промяна на размерите, за преместване и затваряне на програмата. В десния край 
на заглавния ред е бутонът Close, я непосредствено до него има два бутона Restore и Minimize.  

1. Натиснете с мишката върху бутона Restore. Размерът на прозореца се намалява 
приблизително наполовина и на място на бутона Restore в заглавния ред се 
появява бутонът Maximize. 

С изключение на прозорците на някои много прости програма, всички останали 
прозорци притежават рамка. Повечето рамки могат да се увеличават или свиват в зависимост 
от желанията на потребителя. 

2. Посочете лявата страна на рамката и когато стрелката приеме формата на 
двупосочна стрелка, натиснете и задръжте левия бутон на мишката, придвижете я 
наляво, така че прозорецът да стане по- широк и отпуснете бутона на мишката. 

3. Посочете основата на рамката и изтеглете нагоре. 
4. Посочете заглавния ред на прозореца и го изтеглете надясно. Правоъгълната рамка 

показва къде точно ще се премести прозорецът, когато отпуснете бутона на 
мишката. 

5. Натиснете бутона Maximize от заглавния ред така, че той да изпълни целия екран. 
Бутонът Maximize се сменя с бутона Restore. 

6. Сега натиснете бутона Restore. Прозорецът намалява размерите си до предишните.  
7. Бутонът Minimize намалява прозореца до минималния му размер и фактически го 

скрива от погледа ви, но той остава в лентата със задачите.  

Заглавен ред 

Ред с менюта 

Лента с инструменти 

(Toolbar) 

Лента с инструменти 

(Format Bar) Измерителна 

линийка 

Работно поле 

Ивица за превъртане 

съдържанието на 

документа 

(Scroller) 

Лента на 

състоянието 

(Status Bar) 



 4 

8. Покажете отново прозореца, като натиснете бутона в лентата със задачите, 
обозначен като Document WordPad. 

 
Команди 
При повечето програми за Windows изпълнението на задачите става чрез избирането 

команди от менютата изброени в лентата на менюто. Менюто File с менюто Help са примери за 
общи менюта.  Например менюто File обикновено съдържа комантите New (за създаване на 
нови документи),  Open ( за отваряне на документи), Save (за записване на текущ документ),  
Exit (за излизане от програмата). 

Командите, които изпълняват свързани задачи са групирани и отделени от другите 
команди в подменюто с хоризонтална линия. (Edit). 

Някои команди са изписани със сиви букви, което показва, че те не са достъпни в 
дадения момент. 

Някои команди завършват с многоточие, което показва, че преди да се изпълнят ще е 
необходимо да се въведе допълнителна информация в специален прозорец, наречен диалогов 
прозорец. 

Отдясно на някои команди е изписана комбинация от клавиши, което показва, че 
можете да изпълните командата и чрез натискане на съответните кратки клавиши от 
клавиатурата. 

След имената на някои команди има малки триъгълничета, които показват, че 
командата има подменю. 

Пред някои команди има знак за отметка, който показва, че всъщност това е опция, 
която може да се “включва” и ”изключва”. 

1. Отворете менюто View. 
2. Преместете показалеца надолу и изберете командата Ruler. 

 /измерителната линийка се скрива/ 
3. Отворете отново менюто View. Пред командата Ruler вече няма отметка. Изберете 

отново командата Ruler за да включите тази опция. /измерителната линийка отново 
се появява на прозореца/ 

 
Диалогови прозорци 
Диалоговите прозорци са средство, което дава възможност за въвеждане на 

информация или за избор на една от няколко различни опции. 
  
 


