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1. Видове софтуер според условията за 
ползване
• ОС разполага с много 

приложения: Paint, Notepad, Cd 
Player, Soud Recorder, но те 
решават определен кръг задачи.

• Затова се налага добавяне на 
различни програми.

• По своята същност софтуера е 
продукт на интелектуално 
творчество, закриля се от Закона 
за авторското право



• Основното действие, което е обект на правна защита, е 
възпроизвеждането на копия на програмите. За да се добие законно 
право да се използва дадена програма е да се зaкупи от притежателя 
на авторските и права.

• При закупуване получаваме оригинално копие на инсталиращата 
програма, оригинален сериен номер и оригинална документация.



Лицензионни споразумения:

• Платен софтуер – заплаща се еднократно 
или периодично определена сума пари на 
автора на софтуера;

• Програми за временно ползване 
(Shareware) – ползват се без заплащане в 
рамките на някакво ограничение;

• Безплатни програми (Freeware) – авторът 
ограничава някои права на потребителя, 
като копиране, разпространение и 
подобрение;



Лицензионни споразумения:

• Демонстрационни програми (demo) – предлагат се с рекламна 
цел, могат да се използват неограничено, но не предлагат пълен 
набор от функции

• Софтуер с отворен код (Open Source) – разпространява се 
свободно, неговите автори дават право на потребителя да ги 
изучава, копира, променя и подобрява.



2. Инсталиране и деинсталиране

Инсталирането на необходимия
софтуер се осъществява под
управлението на инсталираща
програма, която най-често е
изпълним файл с име Setup.exe.

Тя създава на указаното от
потребителя място на твърдия диск,
необходимите папки, пренася в тях
файловете на програмата и създава
връзки между собствените файлове
и системните файлове на ОС.



ОC притежава специализирано средство за управление
процеса на инсталиране и деинсталиране на приложения
(Add/Remove Programs), което е достъпно от Control panel.



3. Идентифициране на хардуерни и 
софтуерни проблеми

Една изправна компютърна система стартира 
по следния начин: зарежда се BIOS, изпълнява се 
Self-Test, зарежда се ОС.

След завършване на системната конфигурация 
се идентифицират потребителите.

Понякога се появяват различни хардуерни и 
софтуерни проблеми.



Софтуерните проблеми се дължат на несъвместимост на 
софтуера, проблеми в настройките на ОС, повредени или изтрити 
файлове.

Хардуерните могат да бъдат причинени от неработещи или 
липсващи драйвери или техническа неизправност на някое 
устройство.

Задача: 
Потърсете в интернет програми, предназначени за идентифициране на 

хардуерни и софтуерни проблеми. Разгледай възможностите, които 
предлагат.


