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Типове софтуер
Системен софтуер: обслужва крайни
потребители, приложен софтуер и
компютърен хардуер
Приложен софтуер

Базови приложения: текстообработващи
програми, електронни таблици, системи за
управление на бази от данни, програми за
презентации и др.
Специализирани приложения



Класификация на приложния софтуер

Интернет филтри
Диагностика на компютъра

Защитни програми
Записващи програми

Видео и телефонни връзки
Блогове

FTP
Чат

Уеб браузър
Изпращане на съобщения

ПОМОЩЕНПОМОЩЕН СОФТУЕРСОФТУЕР

Управление
на файлове

Програми за наблюдение
Бекъп

Антивирусни програми
Компресиращи програми

Email
Newsgroups

КОМУНИКАЦИЯКОМУНИКАЦИЯ

Софтуерни пакети (за
персонална употреба)
Финансов мениджър
Правен софтуер
Данъчен софтуер
Десктоп публикуване (за

персонална употреба)
Обработка на изображения (за

персонална употреба)
Обработка на снимки
Галерии от изображения
Обработка на видео и аудио(за

персонална употреба)
Домашен дизайн
Справочен софтуер
Образователен софтуер
Развлекателен софтуер

CAD (Computer-Aided Design) програми
Десктоп публикуване
Обработка на изображения
Обработка на снимки (за професионално

ползване)
Обработка на видео и аудио
Създаване на мултимедия
Създаване на уеб страници

Текстообработка
Електронни таблици
Бази от данни
Графично изобразяване
Бележник
Персонален информационен

мениджър
Бизнес софтуер за PDA
Управление на проекти
Софтуерни пакети
Счетоводство
Управление на документи
Бизнес софтуер за големи

предприятия

ПЕРСОНАЛЕНПЕРСОНАЛЕН ИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЕНОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕРСОФТУЕРГРАФИКАГРАФИКА ИИ МУЛТИМЕДИЯМУЛТИМЕДИЯБИЗНЕСБИЗНЕС СОФТУЕРСОФТУЕР



Разпространяване на софтуер
Софтуерни пакети (масово производство)
Клиентски софтуер (притежава специфична
за бизнеса или индустрията функционалност)
Софтуер с отворен код
Shareware – софтуер с авторки права, който
се разпространява свободно за определен
период
Freeware – софтуер с авторски права, който
не се заплаща
Комерсиален софтуер – Freeware софтуер
без авторски права



Елементи на приложния софтуер
Графичен потребителски интерфейс
Прозорец
Меню
Лента с инструменти

БутонБутон ПадащоПадащо МенюМеню

ЛентаЛента сс инструментиинструменти

ПрозорецПрозорец

МенюМеню



Елементи на приложния софтуер
Диалогови кутии
Clip Art
Cut, Copy, Paste, Undo
Шаблони
Wizards
Разпознаване на текст
Разпознаване на глас

ДиалоговаДиалогова кутиякутия



Бизнес софтуер

GrafigoCorel

GoBinderAgilix

OutlookMicrosoftПерсонален
информационен
мениджър

OneNoteMicrosoftБележник

Lotus OrganizerIBM

Oracle ServerOracle

DesktopPaim

SQL ServerMicrosoft

ParadoxCorel

Star Office BaseSun

AccessMicrosoftБази от данни

Quattro ProCorel

Star Office CalcSun

ExcelMicrosoftЕлектронни таблици

WordPerfectCorel

Star Office WriterSun

WordMicrosoftТекстообработка

ПриложениеПриложениеПроизводПроизвод..СофтуерСофтуер

NetERPNetSuite

PDF converter 
PaperSoft

ScanSoft

PitStopEnfocus

PeopleSoft Enterprise 
Human Resourses

OracleБизнес
приложения

AcrobatAdobeУправление на
документи

Sage MASS 500Best Software

mySAP Customer 
Relationship 
Management

SAP

PeachTree AccountingSage 
Software

Счетоводство

SureTrak Project 
Manager

Primavera

ProjectMicrosoftУправление на
проекти

MoneyUltrasoft

Pocket ExcelMicrosoft

Pocket WordMicrosoftБизнес
софтуер за
PDA

ПриложениеПриложениеПроизводПроизвод..СофтуерСофтуер



Текстообработващи програми
Създават текстово базирани документи
Характеристики

Word wrap
Thesaurus
Откриване и замяна на дума (find and replace)
Проверка на синтаксиса и граматиката (spelling 
and grammar check)
Автоматична корекция (auto correct)
Автоматично дописване на текст (auto complete)
Форматиране (formatting)
Проследяване на промените (track changes)
Други (заглавия на фигури и таблици, 
съдържание, бележки, headers, footers и т.н.)



Елементи на форматирането
Име на шрифт: Arial, Times New Roman, 
Verdana и др.
Размер на шрифта
Стил: bold, italic, underline и др.
Подравняване: left, center, right, justified
Формат на подредените и неподредените
списъци
Цвят на фона
Колони на текста



Пример

ЗаглавиеЗаглавие нана
фигурафигура

НеподреденНеподреден
списъксписък

ПодреденПодреден списъксписък

ИмеИме ии размерразмер
нана шрифтшрифт

БележкаБележка

HeaderHeader

ПроследяванеПроследяване нана променипромени

СтилСтил



Електронни таблици
Организират, анализират и представят графично
числови данни като бюджети и финансови отчети
Характеристики

Лист (sheet)
Клетка (cell)
Редове
Колони
Текстово съдържание на клетка
Числово съдържание на клетка: число или формула
Функции
Аналитични графики и диаграми



Пример

ДиаграмаДиаграма

СтойностСтойност, , изчисленаизчислена отот формулаформула

СтойностСтойност, , изчисленаизчислена отот функцияфункция

ТекстовоТекстово съдържаниесъдържание

ЛистЛист

КлеткаКлетка F2F2

НомераНомера нана
редовередове

НомераНомера нана
колониколони



Системи за управление на бази от данни
Структурират и поддържат бази от данни
Характеристики

Таблица
Запис
Поле
Първичен ключ
Релация
Размер на поле
Тип на поле
Сортиране на данни
Филтриране на данни



Типове данни
Текст (Text) – букви, цифри и други символи, 
които не участват в пресмятания
Число (Numeric) – цифри, които се използват
в пресмятания
Валута (Currency) – числови данни, 
форматирани за представяне на десетичната
запетая и съответния символ на валута
Дата (Date) – ден, месец и година
Обект (Object) – изображение, звук, видео и
документи, създадени от други приложения



Пример

РелацияРелацияТаблицаТаблица

ЗаписЗапис

ПървиченПървичен ключключ TextText NumericNumeric DateDate CurrencyCurrency ObjectObject



Представяне на данните
Заявки: служат за
извличане и промяна на
данни
Форми: служат за
показване и въвеждане
на данни
Отчети: служат за
отпечатване на данни
от таблици или заявки



Програми за презентации
Визуално, атрактивно представяне на
информация
Характеристики

Слайдове (slides)
Изгледи: layout, normal, slide show
Цветови схеми
Специални ефекти
Дизайн шаблони
Master slide
AutoContent wizard



Пример



Бележници
Позволяват на потребителя да въвежда текст от
клавиатурата, да добавя ръчно изписани коментари
или рисунки.



Персонален информационен мениджър
Включва календар, 
адресна книга, бележник, 
синхронизация с настолен
компютър и др.;
Повечето PDA устройства
притежават такава
функционалност.



Бизнес софтуер за PDA
Характеристики

Създава документи и електронни таблици;
Управлява бази от данни и списъци;
Създава презентации;
Предоставя бележник;
Управлява бюджети и финанси;
Визуализира и редактира снимки;
Осигурява четене на електронни книги;
Планира маршрути за пътуване;
Композира и прочита имейли;
Изпраща съобщения;
Осигурява Интернет достъп;



Интегрирани пакети
Осигуряване на функционалност от
отделни приложения в една програма.
Функционалността обикновено е свързана
с текстообработка, електронни таблици и
управление на данни.
Отделните функции нямат обхвата на тези
при специализираните приложения
По-евтини са от софтуерните пакети
Лесна употреба и превключване между
отделните функции
Популярни за домашна употреба



Софтуерни пакети
Колекция от отделни
приложения, продавани заедно
Преимущества: ниска цена и
улеснено ползване
Типове софтуерни пакети

Бизнес пакети (Business suites) –
Microsoft Office
Персонални пакети (Personal suites) 
– Microsoft Work Suite, който
включва Streets & Trips, Works 
Calendar и др.
Специализирани пакети (Specialized 
suites) – графични пакети и пакети
за финансово планиране
Обслужващи пакети (Utility suites) –
Norton System Works, Norton Internet 
Security Suite



Софтуер за управление на проекти
Осигурява планиране, създаване на разписание, проследяване
и анализиране на събития и ресурси, и финансово управление
на проекти.



Счетоводен софтуер
Осигурява на компаниите управление на
финансовите им транзакции.



Софтуер за управление на документи
Осигурява средства за споделяне, дистрибутиране и
претърсване на документи посредством конвертирането им във
формат, който може да бъде визуализиран от всеки потребител.



Бизнес софтуер за големи предприятия

Необходим е на големите организации, изискващи
специфични софтуерни решения;
Всеки функционален модул притежава специфични
софтуерни изисквания.

МаркетингМаркетинг ПродажбиПродажби РазпространениеРазпространение КлиентскиКлиентски
услугиуслуги ИТИТ

ЧовешкиЧовешки
ресурсиресурси СчетоводствоСчетоводство ИнженерствоИнженерство ПроизводствоПроизводство



Споделяне на данни
Копиране и поставяне (Copy & Paste)
Свързване и вграждане на обекти

Свързване на обекти: копие на обекта от файла
източник се вмъква във файла приемник, при
което между тях се изгражда връзка
Вграждане на обекти: обектът от файла източник
се вгражда и става част от файла приемник



Пример

СвързанСвързан обектобект
((MS Excel Sheet) MS Excel Sheet) 

ВграденВграден обектобект
((MS Power Point MS Power Point 
Presentation) Presentation) 

ФайлФайл приемникприемник
((MS Word MS Word 
Document) Document) 



Софтуер за графика и мултимедия

Photo Imaging
Suite

Extensis

PhotoshopAdobeОбработка на
снимки

FreeHandMacromedia

PainterCorel

IllustratorAdobeОбработка на
изображения

QuarkXPressQuark

VenturaCorel

InDesignAdobeДесктоп
публикуване

VisioMicrosoft

Chief ArchitectQuality Plans

Auto CADAutodeskCAD системи

ПриложениеПриложениеПроизводителПроизводителСофтуерСофтуер

FrontPageMicrosoft

GoLiveAdobe

FastSiteLotus

Authorwave
Director

Macromedia

ToolBook InstructorSumTotal SystemsСъздаване
на
мултимедия

Dreamweaver
Flash
Fireworks

Macromedia

Създаване
на уеб
страници

SONARCakewalk

ACID ProSony

Audition
Encore DVD
Premiere Pro

AdobeОбработка
на видео и
аудио

ПриложениеПриложениеПроизводителПроизводителСофтуерСофтуер



CAD системи
Сложни приложни системи за създаване на
инженерни, архитектурни и научни проекти



Софтуер за десктоп публикуване
Позволява проектиране и изработване на сложни
документи, съдържащи текст, графика и широка гама
цветове.



Софтуер за обработка на изображения
Служи за създаване и редактиране на графични
изображения;
Понякога е наричан софтуер за илюстрации.



Софтуер за обработка на снимки
Позволява обработка на потребителски снимки;
Съхранява изображенията в различни файлови
формати.



Софтуер за обработка на видео и аудио
Софтуерът за обработка на видео позволява модифициране на
сегменти от видео, наричани клипове;
Софтуерът за обработка на аудио позволява модифициране на
аудио клипове.



Създаване на мултимедия
Позволява съчетаване на текст, графика, аудио, 
видео и анимация в интерактивни приложения.



Софтуер за създаване на уеб страници
Позволява създаване на уеб страници и/или уеб сайтове

анимацияанимация

графичниграфични
изображенияизображения

аудиоаудио

видеовидео

организиранеорганизиране

управлениеуправление

поддръжкаподдръжка

УебУеб страницистраници
ии//илиили

УебУеб сайтовесайтове



BloggingBloggingVideoVideo
conferencingconferencing

Приложен софтуер за комуникация

InstantInstant
messagingmessagingNewsgroupsNewsgroupsFTPFTP

Chat roomsChat roomsWebWeb
browsersbrowsersEE--mailmail

Използва се за отдалечен достъп до системи и
обмяна на файлове и съобщения в текстов, аудио и
видео формат.



Помощен софтуер

АнтивирусниАнтивирусни
програмипрограми

ЗащитниЗащитни
програмипрограми

ПрограмиПрограми заза
наблюдениенаблюдение

ИнтернетИнтернет
филтрифилтри

УправлениеУправление
нана файловефайлове

КомпресияКомпресия
нана файловефайлове БекъпБекъп ЗаписванеЗаписване

nnаа CD/DVDCD/DVD
ДиагностикаДиагностика
нана компютъракомпютъра

Използва се за управление и настройка на хардуера, 
операционната система и приложния софтуер.



Приложен софтуер за уеб
Софтуерни приложения, достъпни чрез уеб браузър през Интернет или
Интранет мрежа.

Използват обикновено трислойна архитектура: представителен, приложен и
слой за данни.
Изискват минимално или не изискват дисково пространство от клиента.
Лесно се интегрират.
Лесно се актуализират.
Обикновено са платформено независими.



Приложен софтуер за уеб
Доставчик на приложни услуги – ASP (Application 
Service Provider)

Компания, която предлага индивидуален или бизнес достъп
посредством Интернет до приложения под формата на
услуги;
Услугите могат да бъдат: обработка на плащания с кредитни
карти, уеб имейл и др.;
Характеристики

Лесна инсталация и поддръжка;
Бързо и лесно обновяване;
Доставчика на услугите използва и притежава софтуера, 
хардуера и поддържащия персонал;
Приложението е достъпно до потребителите посредством
Интернет или т.нар. “тънки клиенти”;
Потребителят се таксува фиксирано, за определен период
(обикновено месец) или на всяко използване.
Някои доставчици на услуги предлагат безплатни услуги, 
осигурявайки си печалба от реклами: Hotmail, Gmail, Google 
Docs, Google Calendar, Free online logo maker.


