
Софтвер – Системски и апликативен



Што е софтвер?
 Сите програми инсталирани во компјутер 

сочинуваат програмски дел или 
софтвер(software).

 Програмите ги контролираат сите процеси во 
компјутерот од почеток до крај.

 Функционалноста на еден компјутерски систем 
зависи од квалитетот на хардверот, но многу 
повеќе зависи од софтверот



Дали може да работи софтверот без 
хардвер?

 ??????

 Софтверот се наоѓа на хард дискот од каде се 
вчитува во РАМ меморијата, од тука се 
проследува до процесорот кој извршува 
наредби од некоја програма.



Софтверот се дели во две групи:
1. Системски  софтвер
2. Апликативен ( кориснички ) софтвер



Системски софтвер
 Секогаш присутен во компјутерот  и 

овозможува полесно , поедноставно и 
поефикасно користење.

 Системските програми се делат на :
1. Оперативен систем (ОS- Operating System)
2. Услужни ( utility) програми
3. Управувачки ( контролни ) програми и комуникациски 

софтвер
4. Програмски систем



1. Оперативен систем
( OS – Operating system)

 Ја контролираат и ја координираат работата на 
хардверските единици и овозможуваат 
извршување на кориснички програми.

 Дел од  ОП систем секогаш е во внатрешната 
меморија кога компјутерот е вклучен

 Прима наредби од корисникот и овозможува 
неговото извршување



Видови на оперативни системи
 WINDOWS – ( Windows 95, Windows 98, 

Windows ME ( Millenium) , Windows NT ( New 
Technology), Windows 2000, Windows 7.

 Компанијата која го произведува овој ОС е 
Windows.

 Unix – негова јавно достапна верзија Linux
 Mac OS X – го користат Macintosh 

компјутерите



2.Услужни програми
 Овозможуваат на корисникот управување со 

податоците и со хардверските компоненти.

 Како што се :
o Форматирање, чистење и одржување на хард дискот, 

сортирање, копирање и пренесување на датотеки, 
организирање и наоѓање на податоци, инсталација 
на софтвер....



3. Управувачки програми и 
комуникациски софтвер

 Се грижат програмските иснтрукции да се 
пренесат до соодветните хардверски единици и 
да се извршат

 На пример : наредба за печатење

Често се вградуваат и се испорачуваат заедно со 
хардверот.

Комуникациски програми- овозможуваат комуникација 
помеѓу корисникот



4.Програмски систем
 Програми кои им помагаат на програмерите 

како подршка во изработка на апликативен 
софтвер

 Едитори- во кои се пишуваат програмит

 Програмски преведувачи (compilers) – наредбите 
напишани во некој од програмските јазици ги претвора во 
бинарни кодови разбирливи за процесорот



Апликативен софтвер
 Програми кои овозможуваат компјутерот да  

изврши конкретни задачи за потребите на 
корисникот.

* Програми наменети за корисници 

Може да биде едукативен софтвер, деловен 
софтвер, софтвер за канцелариско работење ...



Видови на апликативни програми :
1. Обработка на текст( Notepad,Word,Writer…)
2. Работа со табели(Excel, Calc, lotus…)
3. Обработка на слики и цртежи (Paint,Photoshop, 

Corel Draw…)
4. Работа со бази на податоци(Access, Fox Pro, 

Oracle…)
5. Изработка на презентации(Power Pint, Impress, 

Flash)
6. Обработка на звук , видео записи(Windows Media 

Centar, Power DVD…)
7. Работа со интернет(Internet 

Explorer,Firefox,Opera…)
8. Игри ( Couterstrike,Fifa,Hitman,Sims…)
.....



Програмски пакети
 Често програмите кои извршуваат слични 

работи се групираат во т.н програмски пакети.

 На пример :
 Kанцелариско работење: Microsoft Office,OpenOffice.org 

…)
 Компјутерска графика : Corel Graphic Suite,Adobe…)
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