
 
 
 
 

Операционна система                             
с графичен потребителски 

интерфейс: Windows 
 
 
 
 

 



    Понятие за операционна система 
 
    Какво означава графичен потребителски интерфейс ? 
 
    Прозорци, икони, бутони, менюта...кое за какво служи ? 
 
 



Oперационна система 

                  Операционната система  е съвкупност от програми, които 
контролират цялостната работа на КС. Тя управлява обмена на данни 
между различните устройства, както и ресурсите на системата – 
оперативна памет, процесорно време и др. Контролира и управлява 
работата на всички приложения. 

     Различните видове компютри се управляват от различни операционни 
системи.  WINDOWS  е създадена от корпорацията MICROSOFT  .         
В основата е заложена  MS-DOS,  с  която се работи в текстов режим.     

     WINDOWS е ОС с графичен интерфейс, тъй като ни позволява да 
работим с различни програми в различни  “прозорци”. 

     WINDOWS ни дава възможност да работим в многозадачен режим.       

ОС непрекъснато се развиват и затова се появат нови версии с  все       
по- богати възможности. От януари 2007 г. вече функционира и най – 
новата версия  WINDOWS Vista. 



Графичен потребителски интерфейс 

           Операционните системи с графичен потребителски 

интерфейс / ГПИ / станаха много популярни, благодарение 

на опростеното и удобно за потребителя управление.          С 

развитие на хардуера в началото на 80-те всички нови ОС 

задължително предлагат ГПИ. Ефективната употреба на КС 

от широк кръг неспециалисти е възможна само ако ОС се 

управлява опростено от крайния потребител. 

          Удобствата и предимствата на ОС с ГПИ се дължат 

главно на: 

- използване на мишката като инструмент за управление; 

- визуалния подход за достъп до ресурсите. 

 



Графичен Interface - основни 
елементи 

          Графичният потребителски Interface представлява 
начин за взаимодействие с компютъра, при който се използват 
картинки и други елементи, изобразени на монитора. 
          За посочване на подобен обект най-често се използва 
мишка. Има и такива монитори, които при докосване с пръст 
отчитат кой  обект е бил избран.  

          Основните елементи на  графичния  Interface са    
бутони, икони и  менюта. 

           Иконите са малки изображения, които нагледно    
представят програми, файлове или папки. Те се срещат 
навсякъде в Windows.  
           Бутоните - изображение или текст заграден в рамка. 
Безспорно най-важен е бутонът за стартиране  START . 
          Менютата - списъци от логичиски свързани команди, 
чрез които поръчвате на ОС  желаната услуга. 

  



Графичен Interface - основни 
елементи 

Менюто  Programs ( програми )  съдържа 
списък на най- често използваните 
програми, представени с икона и име. 
Щракването върху името или иконата на 
програмата предизвиква стартирането . 

              Doсuments  ( документи) 
съдържа списък на последните документи, 
които сте отваряли. 

              Settings ( настройки )  дава 
възможност за промяна на параметрите на 
ОС. 

             Find ( намиране ) е програма за 
търсене. Служи за откриване на програми 
и файлове, разположени на външни 
носители. 

              Help ( помощ )  осигурява 
помощна информация. 

 

 



   ПРОЗОРЦИ И ЕЛЕМЕНТИТЕ ИМ 
 
    Прозорец  се нарича правоъгълният участък 

върху екрана, в който можете да наблюдавате икони 
на папки и файлове – програми или данни. Всяка от 
програмите също отваря прозорец, в който се 
предоставя възможност за работа с данни. 
При изпълнението си някой команди отварят прозорци, 
подобни на бланки, наречени  диалогови. 
 
       
 



Прозорецът е съставен от следните елементи: 
 

Лента за 
състояние 

Бутони за  
оразмеряване 

Работно поле 

Ивица с 

инструменти 

 

Заглавна ивица 

Ивица с менюта 



Основни елементи  на прозорец 

• Заглавна ивица ( TITLE BAR )– съдържа заглавието на програмата , с която 
рабоим 
 

• Бутон за затваряне ( CLOSE ) –затваря активната програма  
 

• Ивица с менюта ( MENU BAR )– съдържа заглавията на команди 
 

• Ивица с инструменти ( TOOLBAR )– съдържа  бутони на команди от 
менютоикони  

 

• Работно поле – частта от прозореца, в която се предоставя неговото 
съдържание : текст,  графика и др. 
 

• Бутони на команди -- OK, APPLY, CANCEL, YES, NO    

                                                                                                  

• Лента за състояние – показва ни някои полезни данни за                       
работата на програмата 



Операционна система Windows: 
още елементи от интерфейса 

  
• диалогови кутии 
• страници 
• ленти за превъртане 
• текстови кутии 
• падащо меню 
• pадио-бутони 
• анкетни кутии 
• плъзгач 
• увеличител/ намалител 

 



Диалогови кутии 

Когато след името на 
команда от меню 
виждате многоточие(…), 
изборът на тази команда 
води до поява на 
диалогова кутия 

(dialog box). 

 

 

 

 



Страници 

При изпълнението на някои 
команди потребителят има 

възможност да уточни 
множество подробности, 

които се групират в 
страници. На илюстрацията 

виждаме пет страници. 

 

  страници 



Tекстови кутии (text box) 

     Има команди от менюта, за изпълнението на които се 

налага да наберем нещо чрез клавиатурата. Например, за 
да запазим файла, трябва да въведем името му. Тогава 

използваме полета.  

 

 

 

ТЕКСТОВА КУТИЯ 



Кутии, съдържащи списъци (list box) 

Когато се прави избор от предварително известни възможности, 
се използват така наречените кутии, съдържащи списъци. 

Избраната възможност обикновено се появява на по-тъмен фон. 

 

Кутия, съдържаща 
списъци 



Падащо меню 

Полета, в който се попълват данни чрез използването на 
падащо меню, се познават по това, че в дясната си част имат 
малка стрелка, насочена надолу. С натискане на левия бутон 

уточняваме своя избор. 

 

п

п 

Падащо меню 

ПАДАЩО МЕНЮ 



Радиобутони (radio buttons) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Радиобутоните се използват за представяне на списък от       
възможности, от които можем да изберем                                     

точно една. 

РАДИОБУТОНИ 



Анкетни кутии (check box) 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                     
Анкетните кутии са с квадратна форма. До кутията е 
изписана възможност, която можем да изберем или 

отхвърлим. 

Анкетни кутии 



Ленти за превъртане (scroll bar) 

Когато документът, с който 
работим в даден прозорец, 
не се побира изцяло в 
работната област, отдясно 
или отдолу на прозореца се 
появяват ленти за 
превъртане. В краищата на 
лентите за превъртане 
виждаме стрелки, които ни 
помагат да се придвижваме 
из документа. 

ЛЕНТИ ЗА ПРЕВЪРТАНЕ 



Плъзгач (slider) 

Те се използват в случаите 
когато увеличаваме или 
намаляваме стойност по 

предварително дефинирана 
скала. 

 

           плъзгач 



Увеличител / намалител (spinner) 

Представлява двойка стрелки, разположени в десния край 
на текстова кутия и насочени нагоре и надолу. Служи за 

увеличаване и намаляване на числова стойност. 

 

Увеличител / 

намалител 


