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1. Що е инсталиране на софтуер 

• За конкретните нужди на потребителя, 
свързани със спецификата на работа или 
личните интереси се налага използването на 
различни програми. 

• Някои програми са част от ОС, но други се 
добавят отделно.  

• Процесът на тяхното добавяне и настройване за 
работа се нарича инсталиране. 



2. Продуктът софтуер. 

• Софтуерът е продукт на интелектуално творчество. 

• Закриля се от Закон за авторското право и 
сродните му права. Основният обект на правна 
защита е възпроизвеждането на копия на 
компютърните програми и публичното им 
представяне 

• За да се придобие законно право да се използва 
дадена програма, трябва потребителят да 
притежава лиценз 

 



3. Видове софтуер 
С
О
Ф
Т
У
ЕР

 

Free 
software 

Безплатни програми 

Freeware 
Свободно разпространявани 

програми 

Shareware Програми за временно ползване 

Demo Демонстрационни версии 

Alpha/Beta 
Програми, предоставяни за 

тестване 

… … 



4. Инсталиране на софтуер 

• Инсталирането се прави от изпълним файл. 

• Той може да е единствен или при наличие на 
повече файлове – от файл Setup или Install. 

• В процеса на инсталиране се преминава през 
няколко стъпки – съгласие с лицензионното 
споразумение, посочва се папката, в която да се 
инсталира програмата, задават се настройки, 
специфични за програмата, избира се дали да се 
създаде икона за бърз достъп на десктопа и т. н. 

 



• Иконата на 
инсталира-ната 
програма се появява: 

• В менюто All Programs 

• На десктопа, ако е 
била избрана опцията 

• В Quick Launch, ако е 
била избрана опцията 

 

 



5. Видове потребители и инсталиране на софтуер 

Computer 
Administrator 

• Има пълни права да инсталира и деинсталира 
приложения 

Limited 
Account 

• Няма права да инсталира и деинсталира 
приложения /с малки изключения/ 

• Може да използва вече инсталирани програми 

Guest 

• Няма права да инсталира и деинсталира 
приложения 

• Може да използва вече инсталирани програми 



6. Деинсталиране на софтуер 

• Деинсталирането се прави обикновено от 
Uninstall или от Add/Remove Programs в 
Control Panel. 

• Важна стъпка е избирането дали да се 
изтрият всички файлове, с които е 
работило приложението. 


