
Kориснички 

интерфејс



Оперативни систем

Оперативни систем (ОС) је комплексан

програмски систем састављен од скупа

програма који треба да обезбеде лако и

ефикасно коришчење рачунара.

Функције Оперативног система:

Управљње микропроцесором

Управљање оперативном меморијом

Управљање улазно-излазним 

уређајима

Управљање подацима

Савремени оперативни системи али и



До сада је развијено неколико генерација 

ОС:

MS DOS

Windows

Unix

Linux

MacOS (Mac – Macintosh)...

Microsoft WINDOWS – Карактеристике

Униформност свих windows апликација

Апликације не зависе од конфигурације 

(хардвера)

Мултитаскинг (вишепрограмски рад)

Подршка DOS апликацијама

Пренос података између различитих 



 Windows 1.0

 Windows 3.11

 Windows 95

 Windows 97

 Windows 98

 Windows ME

 Windows XP

 Windows Vista

 Windows 7

 Windows 8

 Windows 10

Windows 1.0



 Након покретања рачунара, корисник мора некако да

покреће програме, да инсталира нове и уклања

старе, да подешава рачунар, управља датотекама

итд. Значи, он мора да издаје систему различите

наредбе-команде. Део оперативног система задужен

за овакву интеракцију са корисником назива се

кориснички интерфејс (user interface).

 Гледано кроз историју, интерфејс ОС био је

првобитно командно-линијски интерфејс (KЛИ)



 Интеракција са системом обично се одвија

коришћењем јединственог прозора (најчешће црног

на коме је текст исписан белим словима). На екрану

је активна само једна линија у којој се приказује

одзивни знак. Kоманда се куца у активној линији и

активира притиском на тастер Ентер.

 Резултат извршавања команди приказује се на

истом екрану на којем се и уносе команде. Садржај

прозора изнад активне линије је пасиван и

представља само приказ резултата предходно

извршених команди. Нема сврхе кликтати мишем јер

то не производи никакав ефекат. Једини начин да се

нешто уради је да се зада нова команда.



 Са развојем могућности рачунара појавили су се

екрански (кориснички) интерфејси код којих је цео

прозор екрана активна површина по којој човек може

да задаје команде мишем. Данас су ови интерфејси

приказани коришћењем графике високе резолуције и

називамо их графички кориснички интерфејси (ГKИ).



 Програми графичког корисничког интерфејса

приказују визуeлне елементе попут иконе, прозора и

других елемената. Команде код програма са ГКИ се

задају коришћењем активних елемената интерфејса

(дугмади, менија, икона), помоћу тастатуре и миша.

 Помоћу графичког интерфејса коришћење данашњих

рачунара је много једноставније него у доба DOS

оперативног система који је био прилично

негостољубљив према новим корисницима рачунара.

Већина данашњих оперативних система се управља

преко графичког интерфејса, дакле помоћу курсора,

икона, прозора и других елемената.



ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ГРАФИЧКОГ 

ИНТЕРФЕЈСА ОПЕРАТИВНОГ СИСТЕМА

• радни екран Desktop,

• иконe,

• таск линија – Taskbar

• Start тастер.



Радна површина (радни екран)

Радна површина или десктоп (енг. Desktop) заузима највећи део

екрана. То је екран који видимо приликом подизања система.

Позадину ове површине могуће је мењати.

На радној површини налазе се иконе. Испод сваке иконе налази се

назив иконе на основу којег се може лако утврдити шта икона

представља.

• Међутим, оно што се налази на радној површини је само део

онога што постоји на рачунару. На радној површини никад се не

држе сви објекти који постоје у рачунару, већ само неки значајни за

корисника.





Командна линија-трака послова

Други део екрана је много мањи и налази се на дну екрана у облику

линије задатака (Taskbar) са које се покрећу апликације, приказује

статус рада и слично.

Командна линија састоји се из четири основна дела. 

•дугме Start,

•пречице за брзо стартовање (Quick Launch) одређених 

софтверских апликација,

•Централни део командне линије резервисан је за дугмад 

тренутно активних програма

•Иконице тренутних активности 



Објекти на екрану

Иконa

Икона је преносива слика која представља програм

(апликацију), документ, фолдер, уређај, итд. Поред сваке

иконе се налази назив иконе. Слика иконе је асоцијативна

(описна) да подсјети корисника на садржај иконе.

Када се показивач миша налази на површини иконе, 

може се притиснути неки од тастера миша. Као 

последица тога извршава се нека акција са објектом

који та икона представља, или активирање иконе. 

 двоструки клик левим тастером миша. 

 двоструки клик = један клик + eнтер.



Поред двоструког клика левим тастером миша, на икони 

се може деловати:

• превлачење да би се изменио њен положај на екрану или 

да би се објекат који икона представља копирао, преместио 

или обрисао,

•клик десним тастером, при

чему се појављује падајући

мени који садржи списак акција

које се могу извршити објектом

који икона представља



Менији

Менији су прегледно организоване листе команди.

•Ставке менија (menu items)

су обично представљене

текстом, иконама или

њиховом комбинацијом.

•подмени (submenu) почетног 

менија.



Дугмад

Дугме (button) представља једну акцију која се може 

извршити. 

Обично су у питању покретања програма, одговор на неко 

питање (ДА или НЕ) и слично. 

Дугме је по правилу дефинисано текстом, иконом или 

текстом и иконом.



Дугме “Start” 

Дугме Start представља један од

најважнијих делова Windowsa,

али и полазну тачку за већи

део Windowsa.

Кликом левим тастером миша

на њега отвара се Старт мени

од неколико ставки

Одабирањем жељене ставке

активира се оперативни систем

у жељеном правцу.



Старт мену се покреће се кликом на Старт дугме у доњем

левом углу екана. У дну леве стране се налази поље Search за

претрагу докумената, фолдера, пречица и подешавања.

Уколико се у то поље укуца неки појам, систем нам показје све

што је везано за тај појам.

Са десне стране Страт менија

се види листа одређених

системских фолдера, док се

испод ње налазе линкови за

нека од подешавања од којих је

најбтнији Control panel где се

налазе скоро сва подешавања

везана за систем. У дну десне

стране налазе се опције за

гашење рачунара и друге опције

везане за стање рачунара



Излазак из Windowsa

Пре него што искључи рачунар, корисник мора да :

 заврши рад са свим активним програмима,

 заврши рад са оперативним системом.

Крај рада са оперативним

системом корисник остварује

акцијом Start / Shut down,

након чега се у дну десне

стране Старт менија виде

опције за гашење рачунара и

друге опције везане за

стање рачунара.



Shut down – гашење рачунара

Switch user – промена 

корисника, уколико постоји 

више корисничких налога на 

рачунару

Log off – одјављивање 

тренутно пријављеног 

корисника

Lock - закључавање рачунара

Restart – рестарт рачунара, тј 

обарање оперативног система 

и његово поновно покретање



Постоји неколико опција за штедњу енергије када се не

користи рачунар:

Sleep: искључивање појединих компоненти рачунара

(монитор, хард диск) без комплетног гашења. То је у ствари,

стање мировања и корисно је код прекида рада на кратко време.

Рачунар користи јако мало струје али ипак ради.

Код многих рачунара (посебно ког лаптоп рачунара и

таблета), ваш рачунар прелази у стање спавања када затворите

поклопац или притиснете дугме на напајање.

Hibernate: Рачунар у овом моду се скроз гаси али сачува све

документе у меморију. Када се покрене, настави се са радом

тамо где се и прекинуло. Користи се када са рaчунаром не

радимо неко дуже време.


