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Операционна система 
 

Операционна система - състои се от две основни 
части:  

- ядро 

- обвивка 

 

Ядрото се грижи за всички процеси, които се 
изпълняват, както и за комуникацията с наличните 
устройства.   

Обвивката служи за връзка между потребителя и 
ядрото. 



Видове операционни системи 

 - ОС с команден интерфейс – MS DOS; 

 

 - ОС с графичен интерфейс – Windows; 

 

 - ОС със смесен интерфейс – Linux. 



Предназначение  

 Конвекционални за едно работно място. 

 Мрежови операционни системи. 

 Операционни системи за мобилни 
комуникации. 

 За реално време – наблюдение на обекти. 

 За обработка на транзакции – графичен 
интерфейс , с команден интерфейс, с 
произволен интерфейс. 



 MS-DOS е операционна система, лансирана от Майкрософт. 
Разполага с текстов интерфейс, има много добре развито 
управление на файловата система, възможност за 
използване на драйвери за периферни устройства и много 
добре развит команден език. Command.com е командният 
интерпретатор в MS DOS и в него се съдържат най-
използваните команди в операционната система. 

 MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System) е 
операционна система на Microsoft, един от вариантите 
на DOS. 

 Тя e най-широко използваната операционна система за 
персонални компютри и/или съвместими компютри, 
доминираща през 80-те и 90-те години на миналия век. 
Постепенно е изместена при десктоп компютрите от 
операционната система Уиндоус. MS-DOS е първоначално 
пусната през 1981 и има 8 основни версии. 



 Microsoft Windows е семейство от 
операционни системи със затворен код, 
разработвано от софтуерната компания 
Microsoft; — windows (от английски) – 
„прозорци“). 

 Microsoft за първи път представят 
операционна среда наречена Windows през 
ноември 1985 като надстройка на MS-DOS в 
отговор на растящия интерес към графичния 
потребителски интерфейс (GUI, graphical 
user interfaces) популяризиран от Macintosh. 



Семейно дърво на Windows  



 Линукс (Linux) или GNU/Linux е общото 
название, което се дава на всички 
операционни системи, основаващи се на 
ядрото „Линукс“ и системните инструменти и 
библиотеки от проекта GNU. 

 Проектът и движение GNU, чиято цел е 
създаване на нова операционна система 
свободен софтуер е основан от Ричард 
Столман през 1984 г. 



ОС за мобилни комуникации 

 Apple OS 

 Symbian OS  

 Android OS 

 Blackberry 

 Windows Mobile 

 



 Apple подържа огромна база данни с 
информация включваща инструкции, мейли 
и други свързани единствено и само с 
разработката на програми за Mac OS , както 
и за IOS.  



 Symbian е операционна система с отворен код, 
предназначена за мобилни устройства. 

 Symbian OS е написана на С++, но не използва 
неговите стандартни библиотеки, а прилага 
собствени, които са проектирани от самото си начало 
да използват по-малко памет (и съответно по-малка 
консумация на енергия от устройството, работещо под 
операционната система). Тези библиотеки са 
донякъде от по-ниско ниво от стандартните на езика, 
което прави употребата им по-трудна и забавя 
програмирането на вградени приложения за 
операционната система. 



 Основата на Android е ядрото на Linux 
(версия 2.6). То е отговорно за управлението 
на паметта и процесите, както и за 
мрежовите връзки. Тук са разположени и 
драйвърите. 

 Android съдържа няколко библиотеки на 
C/C++: 



 Windows Mobile беше мобилна операционна система 
разработена от Майкрософт. Създадена е за джобни 
компютри и мобилни телефони от висок клас, но до 
2011 г. рядко е използвана на новите телефони 
поради непригоднстта ѝ. Последната версия Windows 
Mobile e 6.5, а през 2010 се очаква излизането на 
Windows Phone, която се очаква да бъде подобрена 
версия на вече отречената Windows Mobile 6.5. 
Windows Mobile 2000 и нагоре поддържат Touch-
Screen екрани, добавят се много нови функции, но за 
жалост самата операционна система не издържа 
превратностите на времето, компрометирайки се с 
нестабилната си работа и честите "забивания". 



 

 

 

Източници: Wikipedia; copaste.net 


