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Што е апликација?
Во вашиот телефон постојат голем број апликации. Што се тие? Што можете да 
правите со нив?

Што е апликација?
Апликациите се мали компјутерски програми за вашиот паметен 
телефон или таблет што ви помагаат да вршите разни нешта. 
Повеќето апликации се користат лесно. 
• Апликацијата е дизајнирана да работи добро на малиот екран 

на вашиот уред.
• Апликациите се претставени како икони на екранот на вашиот уред.
• Апликацијата може да врши специфична задача или мал број 

поврзани задачи. На пример, апликацијата за време ќе ви ја 
покажува временската прогноза.

• Постојат милиони апликации, сите дизајнирани да прават 
различни работи. 

• Голем број апликации користат податоци од интернет, а некои не.

Што можам да правам со апликациите?
Апликациите ви овозможуваат да правите голем 
број различни нешта на вашиот уред. Со милиони 
апликации што може да се преземат од интернет, постои 
апликација речиси за сè. 
• Апликацијата ABC iView може да ве забавува со 

телевизиски емисии што сте ги пропуштиле.
• Google Maps и Opal Travel може да ви помогнат да 

патувате каде сакате.
• Express Plus Medicare и Express Plus Centrelink може 

да ви помогнат да управувате со услугите што ви ги 
пружаат државните служби.

• Апликациите од малопродажни продавници може да ви помогнат да купувате 
предмети електронски, или само да видите што има на залиха во вашиот супермаркет.

• Апликацијата на Facebook, за СМС и за електронска пошта може да ви помогнат да 
останете поврзани и да сретнете нови луѓе.

• Апликациите за календар и часовник ви помагаат да бидете организирани.
• Постојат илјадници апликации за игри и секојдневна забава. 

Апликациите се 
појавуваат како 

икони на екранот 
на вашиот мобилен 
телефон или таблет

Различни апликации ќе 
вршат различни задачи на 

вашиот уред 
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Што е апликација?

Каде можам да најдам апликации?
Лесно е да пребарате и да преземете нови 
апликации на вашиот уред од Apple App Store 
и Google Play, во зависност од уредот што го 
употребувате.
• Ако имате iPhone или iPad, единственото место 

каде можете да добивате апликации е во App 
Store.

• Ако имате телефон или таблет со Android, 
единственото место каде можете да добивате 
апликации е Google Play.

• Во двете продавници може да пребарувате апликации по име, тип или име на 
компанија или организација што ги создала.

• Повеќето апликации се бесплатни. Голем број од овие апликации се финансираат од 
реклами во апликацијата.

• Апликациите од App Store и Google Play речиси секогаш се безбедни за користење.

• Апликациите за телефони со Android од други извори може не бидат безбедни и не 
треба да се употребуваат.

„Апликациите од App Store и Google Play речиси 
секогаш се безбедни за користење. Апликациите 
за телефони со Android од други извори може да не 
бидат безбедни...“

Преземајте нови апликации од 
Apple App Store или Google Play

beconnected.esafety.gov.au
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Што е апликација?

Како може безбедно да користам апликации?
Апликациите се забавни и корисни, но важно е 
да се грижите внимателно за да бидете сигурни 
дека се исто така безбедни и дека вашите лични 
информации и уредот се заштитени. 
• Уште еднаш, користете само апликации од App Store 

(за уреди Apple) или Google Play (за уреди со Android).

• За државни и банкарски услуги, користете ги само 
официјалните апликации издадени од државниот 
оддел или од банката.

• Запомнете, можете да пребарате официјални 
апликации пребарувајќи според име на оддел или 
банка во App Store или Google Play.

• Размислете внимателно пред да ги внесете 
личните податоци во апликација. Дали ѝ се 
потребни на апликацијата или на услугата?

• Ако апликацијата бара дозвола да прави нешто чудно, како на пример да врши 
телефонски повици, не давајте ѝ ја таа дозвола.

• Внимавајте на редовните новини, кои вообичаено известуваат за нарушувања на 
безбедноста во електронските компании.

• Никогаш не користете јавни Wi-Fi мрежи за да внесувате лични детали или лозинки 
во апликациите.

„Никогаш не користете јавна Wi-Fi мрежа кога 
внесувате податоци или лозинки во апликација.“

Барајте официјални 
апликации кога 

користите услуги на 
државни служби и банки

beconnected.esafety.gov.au

http://www.beconnected.esafety.gov.au
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