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Системен софтуер



КаквоКакво щеще научитенаучите . . .

Двете основни компоненти на операционната
система
Защо компютърът е безполезен без операционна
система
Петте основни функции на операционната
система
Какво се случва, когато включиш компютъра
Трите основни типа интерфейси



КаквоКакво щеще научитенаучите . . .

Силни и слаби страни на най-популярните
операционни системи
Седем основни системни средства
Процедури за съхраняване на данните
Техники за откриване на проблеми



Системен Софтуер

Системният софтуер включва всички програми, 
необходими за безпроблемното функциониране
на компютъра и периферни устройства
Двете основни категории системен софтуер са:

Операционни системи (ОС)
Системни средства



Операционни системи (ОС) 

Операционната система е множество от
програми, които изпълняват определени
базови функции върху определен хардуер

Функциите на операционната система са:
Стартиране на компютъра
Управление на програмите
Управление на паметта
Управление на съобщенията от входно-
изходните устройства
Създаване на възможност за взаимодействие
на потребителя с компютъра (интерфейс)



Стартиране на компютъра

Booting – Процесът на зареждане и
презареждане на операционната система в
паметта на компютъра
два вида:

Cold boot (“студен” старт) – Зарежда ОС при
включване на компютъра
Warm boot (“топъл” старт) – Презарежда ОС
при включен предварително компютър



Стартиране на компютъра

Компютърът копира ядрото на
операционната система от твърдия диск в
паметта на компютъра

Ядрото:
Основна част на операционната система
Стартира всички приложения
Управлява устройствата и паметта
Остава в паметта през цялото време
Изпълнява други основни функции



Стартиране на компютъра
Процесът на зареждане стъпка по стъпка

Зарежда се
BIOS

Включване
Изпълнява се

Self-test 

Зарежда се
ОС

Системната
конфигурация
е завършенаСистемните

средства
са заредени

Потребителите се
идентифицират



Стъпка 1: BIOS и Setup програма

ROM (read only memory – памет само за четене) –
Постоянна и непроменяема памет
BIOS (basic input/output system – базова
входно/изходна система) – Част от системния
софтуер, която съдържа инструкции, как
компютърът да работи с входно-изходните
устройства
Load (зареждам) – Прехвърляне от устройство
за съхранение в паметта
ROM зарежда BIOS в паметта на компютъра
Setup програма – Специална програма, 
съдържаща настройки, които контролират
хардуера на компютъра

Програмата може да бъде стартирана, докато
е видима информацията за BIOS (F8)



Стъпка 2: Power-On-Self-Test 
(POST)

POST (power-on-self-test) – Серия от
тестове, стартирани върху оперативната
памет (random access memory или RAM), 
входно-изходните устройства, дисковите
устройства

BIOS провежда POST, за да провери
работоспособността на входно/изходната
система

Компютърът издава звуков сигнал и
изписва на монитора съобщение за
грешка, ако констатира проблеми при
изпълнение на теста



Стъпка 3: Зареждане на
Операционната система (ОС)

BIOS търси ОС
Настройките в CMOS (complementary 
metal-oxide semiconductor) определя къде да
търси ОС
Ядрото на ОС се зарежда в паметта на
компютъра
ОС поема управлението на компютъра и
започва да зарежда информацията за
конфигурацията на системата



Стъпка 4: Конфигуриране на
системата

Registry (Регистър) – База, която съхранява
информация за периферията и софтуера

Peripheral (Периферия) – Устройствата, 
свързани към компютъра

Driver (Драйвер) – Програма, която управлява
работата на периферните устройства

Системата се конфигурира от регистрите на ОС

Драйверите се зареждат в паметта

PnP (Plug-and-Play) – ОС има функции за
автоматично разпознаване на нови устройства
при свързването им към системата



Стъпка 5: Зареждане на
системни средства

Системни средства се зареждат в паметта

Управление на звука

Антивирусен софтуер



Стъпка 6: Идентификация на
потребителите

Стартира се идентификация на
потребителите

Име на потребител
Парола

Стартира се потребителския интерфейс, 
който позволява взаимодействието между
потребителя и компютърните програми



Управление на приложенията

Еднозадачните (еднопроцесни) операционни
системи стартират една приложна програма в даден
момент

Многозадачните (многопроцесни) операционни
системи имат възможността да стартират повече от
едно приложение в даден момент

Многозадачността се реализира чрез:

Приложение, което е на преден план
(foreground) – Програма, която в момента работи

Едно или повече фонови (background)
приложения – Програми, които не работят в
момента



Примери за многозадачност

Фоново
приложение

Приложение
в действие



Управление на програмите

Примитивна многозадачност –
Позволява ОС да поеме контрола, ако
приложението спре да работи



Управление на паметта

Компютрите използват паметта, за да
работят по-плавно

Операционната система заделя области
от паметта за всяка стартирана програма; 
тя се стреми програмите да не се
“смесват” една с друга

Операционната система използва
виртуалната памет като разширение на
оперативната памет (RAM - random access 
memory)



Управление на виртуалната
памет

Най-рядко използвани
данни

или програми

Страница
изхвърлена

от

swap
файл

Управление на
виртуалната памет

Твърд диск
Страница

Прехвърлена
в

Най-често използвани
данни

или програми
Памет



Управление на вход и изход

ОС има набор от драйвери за управление на В/И устройства; 
нови устройства се доставят с драйвери от производителя

Входните и изходните устройства генерират прекъсвания, или
сигнали, които казват на ОС, че нещо се случва

Операционната система осигурява мини-програми, които
обработват прекъсванията (interrupt handlers). Те започват
да работят, когато се появи прекъсване

Заявка за прекъсване (Interrupt request - IRQ) осъществява
връзката между входно-изходните устройства и централния
процесор

Конфликт за прекъсване (IRQ conflict) се получава, когато
две устройства се опитват да използват една и съща
линия за заявка за прекъсване (IRQ0-16)



Потребителски интерфейс

Потребителският интерфейс е част от
операционната система, чрез която
потребителят взаимодейства с компютъра

Функции на потребителския
интерфейс:

Стартира приложните програми

Управлява дискове и файлове

Спира внимателно компютъра



Графичен потребителски
интерфейс (GUI)

Графичен потребителски интерфейс (GUI): 
Използва графика за работна среда
Икони (малки картинки) представят
компютърните ресурси
Програмите се стартират в прозорци



Потребителски интерфейс,
управляван посредством менюта
Управляван посредством менюта:

Текстовите менюта се използват да покажат
на потребителя всички налични опции



Интерфейс чрез команден ред

Команден ред:
Потребителят трябва да изписва команди , 
за да зададе инструкции или данни



WINDOWS XP

MAC OS X

Някои популярни операционни
системи

WINDOWS NT

WINDOWS CE



MS-DOS

LINUX
UNIX

Някои популярни операционни
системи



Microsoft Windows
Версии на Windows от 1985 до 2001

Windows 1.0 (1985)Windows 2.0 (1987)Windows 3.x (1990-1992)Windows NT (1993)Windows 95 (1995)Windows 98 (1998)Windows 2000 (2000)Windows ME (2000)Windows XP (2001)



Windows XP

Пуснат през 2001 от Microsoft
XP съкращение от “experience” (опит)
Използва един и същи код за всички версии
(домашен, професионален и сървър)
Заменя всички предишни версии на
Windows
Три разновидности:

Windows XP Home Edition
Windows XP Professional
Windows XP Server



Windows NT

Пуснат през 1993 от Microsoft
Проектиран за клиент/сървър системи
Два компонента:

Windows NT Workstation
Windows NT Server

Ориентиран към бизнес цели
Предлага

Сигурност – контролира индивидуалните компютри и
достъпа им до мрежови ресурси
отдалечена администрация – определяне на права
на потребителите за ползване на приложения
директорийни услуги – дава карта на всички
мрежови приложения и файлове
Web сървър – дава достъп в WWW до уеб страници



Windows CE

Пусната през 1996 от Microsoft
Система, използвана на PDAs или palmtops
Стартира опростени версии на Windows
програми
Данните могат да бъдат прехвърляни върху
персонален компютър
Включва писане на ръка и разпознаване на глас



MAC OS
Създадена през
1984 

Първата ОС, която
използва графичен
интерфейс

Най-лесната ОС за
начинаещи

Нова версия, Mac 
OS X, пусната през
2000



Linux
Създаден през 1991 от Линукс
Торвалд

С отворен код (Open-source 
code) – достъпна за всички да я
разглеждат, използват и
доразвиват

Може да бъде инсталирана
паралелно с Windows и MAC OS 

Мощна и свободна, но без
официална поддръжка за
клиентите

Нарастващо възприемане – IBМ
ползване за корпоративни
клиенти

Проблем: SGO Group
претенции за ползване на код
на UNIX при разработвaнето
на Linux



MS-DOS

Създадена от IBM PCs 
през 1981

Използва интерфейс с
команден ред

Използването й изчезва



UNIX
Създадена от AT&T през
1970-те години
Включва първата
многозадачна система
Развива концепциите за
управление на файлове и
относителни и абсолютни
имена
Улеснява работата в мрежи и
прилагането на модела
клиент/сървър
Широко използван от големи
корпорации
Проблем: несъвместимост на
различни версии, сложност
Въведен графичен интерфейс



Системни средства за поддръжка

Системните средства са програми, които
подпомагат операционната система в
управлението на компютърните ресурси
Типове средства:

Софтуер за архивиране
Антивирусен софтуер
Сканиране на диск
Дефрагментиране на диск
Управление на файлове
Търсене на файлове
Компресиране на файлове



Софтуер за архивиране

Софтуерът за архивиране включва
програми, които позволяват на
потребителя да копира данни от твърдия
диск върху друг носител
Типове архивиране:
Пълен архив (Full backup)
Поетапен архив (Incremental backup)



Антивирусен софтуер

Антивирусният софтуер защитава
компютъра от компютърни вируси



Средства за управление на
файлове

Известни като File manager
Позволява на потребителя, 
използвайки файлове, 
папки/директории върху
устройствата за съхранение да
изпълнява различни задачи:

Създаване на папки
Запазване, изтриване, 
копиране и преместване на
файлове и папки
Разглеждане на
съдържанието на файлове
Да стартира приложения



Търсене

Средствата за търсене позволяват на
потребителя да намира файлове върху
различни устройства



Средства за компресиране на
файлове

Средствата за компресиране на файлове
целят намаляване размера на файла



Програми за сканиране на диска

Средствата за сканиране
на диск са програми, 
които откриват и фиксират
физически и логически
проблеми върху
устройствата за
съхранение

Средствата за
почистване на диск са
програми, които изтриват
файлове, които не са
необходими



Програми за дефрагментация на
диск

Програмите за дефрагментация на диск
преместват данните върху устройствата за
съхранение, за да подобрят
производителността



Актуализиране на системата
(System Update)

Поддържа актуализациите на
операционната система

windowsupdate.microsoft.com



Откриване и отстраняване на
проблеми в Windows
Стартирането на компютъра пропада:

Използвайте диск за зареждане на системата
(boot disk) или за възстановяване (emergency 
disk)

Конфигурационни проблеми след добавянето
на нови периферни устройства:

Стартирайте компютъра в режим
Safe mode

Можете да получите достъп до
режима Safe mode чрез натискане
на клавиш F8 
по време на стартиране



Откриване и отстраняване на
проблеми

Системата спира:
Сканирайте за вируси
Проверете вентилатора
на процесора
Проверете настройките
на BIOS
Дефрагментирайте
твърдия диск



Спиране на системата

Натиснете Start
Standby – състояние на слабо използване на
енергия
Shut Down – изключване на компютъра
Restart – рестартиране на компютъра



Обобщение (1)

• Два компонента на системния софтуер са
операционната система и системните средства

• Операционната система координира работата на
хардуера и приложните програми

• Операционната система управлява програмите, 
паметта, входно-изходните устройства и
осъществява връзката с потребителя

• Шестте стъпки при стартиране на компютъра са
зареждане на BIOS, изпълнение на POST, 
зареждане на ОС, зареждане на
конфигурационните файлове на системата, 
зареждане на помощните средства, 
идентификация на потребителите



Обобщение (2)
• Двете най-често използвани операционни
системи за персонален компютър са Microsoft 
Windows и Mac OS X

• Основните типове потребителски интерфейс
са команден ред, посредством менюта и
графичен

• Системните средства поддържат
ефективността на компютърната система

• Процедурите за архивиране запазват
данните

• Откриването на проблеми е полезно за
прихващането на грешки



Въпроси?

За контакти:
elis@fmi.uni-sofia.bg


