
Информационни технологии 8 клас



КОМПЮТЪРНА 
СИСТЕМА

хардуер

софтуер





СОФТУЕР - съвкупност от всички програми
инсталирани на компютъра;

софтуер

системен

Операционна 
система

Инструментален 
софтуер

BIOS

приложен

потребителски 

фирмен



СИСТЕМЕН СОФТУЕР - служи за дейности,
които са общи за компютърната система

• BIOS – основна входно-изходна система – е програмен код записан в
чип на дънната платка;
• стартира операционната система и прави автоматичен тест за

самодиагностика;

• Операционна система

• Инструментален софтуер – система от програми, които
предоставят различни средства за обслужване, развитие и
експлоатация на компонентите на компютърната система;
• Драйвери / програми за диагностика и управление на периферните

устройства
• Архивиращи програми
• Антивирусни програми



Операционна система

• Съвкупност от програми, които управляват компютърната
система и осъществяват връзката с потребителя;

• Средствата, чрез които се осъществява връзката между
потребителя и компютъра, се нарича интерфейс;

• При избор на ОС е необходимо да се съобразят техническите
параметри на компютъра;

• Приложният софтуер също трябва да бъде съвместим с ОС;



Основни функции на операционната система

• Управлява хардуера; контролира достъпа
до периферните устройства;

• Управлява и поддържа работата на
всички програми и осигурява връзката им
с хардуера;

• Управлява диалога между потребителя и
компютъра;

• Поддържа организацията на файловата
система в компютъра.

Приложни 
програми

Обвивка на ОС

Ядро на ОС

BIOS

Хардуер



ПРИЛОЖЕН СОФТУЕР – програми за
изпълнение на конкретни потребителски задачи

Приложен софтуер се 
разпространява под 

формата

Програмни 
продукти

Професионално 
разработени компютърни 

програми, приложения

Програмни 
пакети

Включва свързани 
програми продукти / 

сходен интерфейс



ПРИЛОЖЕН

потребителски фирмен



Потребителски програми

• Предназначени за

използване от отделни

лица или организации;

• Специализирани

анализи.



Фирмени програми

• Създават се от организации,

специализирани в

производството на софтуер;

• Целта е търговска;

• Продажба на повече копия;



ФИРМЕН

Универсален фирмен 
софтуер

Обслужва потребители, 
работещи в различни 

области

Excel, Word, 
браузъри

Специализиран 
фирмен софтуер

Подпомагане на 
специализирани 

дейности

Програми за 
резервиране на 
стаи в хотел



софтуер

системен

Операционна система

Инструментален 
софтуер

BIOS

приложен

потребителски фирмен

Универсален 
софтуер

Специализиран 
софтуер



ИЗПЪЛНЕТЕ СЛЕДНАТА ЗАДАЧА

Създайте документ, който да съдържа таблица със
следните колони: Софтуер, Уеб сайт, Windows, Mac OS,
Linux, Безплатен/Платен с (без) пробен период.

Софтуер Уеб сайт Windows Mac OS Linux
Безплатен/Пла

тен с (без) 
пробен период

Blocs

BootStrap

Brackets

CofeeCup




