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Информационна система

Информационната система е съвкупност от информационни технологии и действия на хората с цел да 

събират, обработват, съхраняват и разпространяват информация. Системата е предназначена за 

използване от организация или физическо лице и дава възможност за съхранение на бази данни, 

управление и обработка на цялата информация или на част от нея. 



Видове информационни системи…

Съществуват различни информационни системи: финансови, промишлени, географски, и 

други подобни. Като цяло информационните системи могат да бъдат разделени на такива, 

предназначени да извършват определена операция (обработка на транзакции, Transaction 

Processing) и на такива, които са предназначени за събиране на данни, необходими при 

вземането на решения (Decision Support).



Видове информационни системи…

Според това на какво ниво в организацията се ползват, информационните системи могат да бъдат 

разделени на четири нива, които от долу нагоре са:

• Системи за обработка на транзакциите. Това са всички системи, които се използват в 

ежедневната работа на дадена компания (географска информационна система, системи за CAD, 

подпомагане на телефонни услуги или други)

• Управленски ИС– ползвани от оперативния мениджмънт. Примери са системите за управление 

на взаимоотношенията с клиентите (CRM), за планиране на ресурсите на предприятието (ERP)



Видове информационни системи

• Системи за подпомагане на решения – системи за подпомагане на колективното 

управление и взимане на решения. Подобни приложения са групуер системите.

• Директорски информационни системи – предоставят редовни отчети и информация за 

прогреса по работата в организацията.



Изисквания към една информационна система…

Цел на началните етапи при създаване на ИС, включващи анализа на дейността на организацията 

се явява формирането на изисквания към ИС. Те трябва да бъдат формирани на езика на моделите, 

така че да съответстват на целите и задачите на организацията. Задачата за формиране 

изискванията към ИС се явява трудна и отговорна.  Съвременните инструментални средства и 

програмни продукти позволяват бързо и ефективно да се създават ИС по готови изисквания, но 

грешките и неточностите струват скъпо в следващите фази на разработка и внедряване.



Изисквания към една информационна система…

Изисквания към проектираната система са:

• Функционалност на системата и ниво на адаптивност към променящите се условия на 

функциониране;

• Пропускна способност на системата;

• Време на реакцията на запитвания към системата;

• Безотказна работа на системата;

• Необходимо ниво на безопасност;

• Простота на експлоатация и поддръжка на системата;



Изисквания към една информационна система…

Към една ИС се различават два вида изисквания:

• Функционални-описват взаимодействието между системата и нейното обкръжение. Те зависят от 

типа на софтуера, очакваните потребители и типа на системата, в която е използван софтуерът

• Нефункционални-описват ограниченията, на които трябва да се подчинява системата и с които 

трябва да се съобразяват разработчици и потребители. Към тях се отнасят изисквания към 

продукта, организационни изисквания, външни изисквания



Изисквания към една информационна система…

Могат да се формулират изисквания към ИС в няколко области:

Изследване на предметната област  

• Функционирането на съществуващата система и несъвършена ли е тя.

• Икономическата и организационна среда на системата и възможните промени в бъдеще.

• Проблемите, слабите места и ограниченията  на системата, както и породилите ги причини.

• Основните процеси и начина на тяхното реализиране.

• Типовете данни и техния обем.

• Справките и отчетите, необходими за функциониране на системата.

• Потребителските изисквания и възможностите за тяхната реализация.



Изисквания към една информационна система…

Анализ на процесите

• Определяне основните процеси в системата.

• Показване взаимовръзките между тях с помощта на блок-схема на потоците от данни или 

диаграма на процесите.

• Специфициране на отделните процеси, като чрез разнообразни техники и средства, се опишат как 

те се изпълняват.

• Подреждане на процесите по приоритет спрямо критерия “свързаност”— започва се от  тези с 

голяма степен на “свързаност”, които съдържат данни необходими за останалите процеси.

• Специфициране на обработваните от процесите данни



Изисквания към една информационна система

Анализ на реализуемостта

• Определяне  на системните цели и приоритети

• Дефиниране изискванията към новата система

• Предлагане на алтернативни решения

• Анализ на организационната реализуемост

• Анализ на техническата реализуемост

• Анализ на икономическата реализуемост

• Изготвяне план-график за реализацията на проекта



Основни роли в информационната система (ИС)…

Основните роли в една ИС заемат потребителите, които се делят на вътрешни и външни

• Вътрешните са хората от екипа на администратора. Те обслужват системата, като поддържат 

нейното нормално функциониране, грижат се за нейната актуализация и защита на информацията 

в нея, решават конфликти между управляващите и обслужващите програми на системата и 

осигуряват справки при запитвания към системата от крайни потребители



Основни роли в информационната система (ИС)

• Външни потребители са хората, за чиито нужди се създава ИС. Те се делят на преки и косвени:

 Преките работят с информационната система или в пряк диалогов режим, или като изпълняват 

приложни програми

 Косвените потребители не работят пряко с ИС. Те правят своите запитвания на естествен човешки 

език и ги предоставят на администратора на ИС като по-късно получават отговор на запитванията 

си.



Основни функции и спецификации на ИС…

Основните функции на една ИС са: събиране на информация на всички равнища на управление в 

момента на нейното възникване; съхранение на информация в различни бази от данни; обработка 

на информация от различни потребители и софтуерни продукти; разпространение на информация 

във всички посоки на управление.



Основни функции и спецификации на ИС

Спецификация в ИС-описание на това какво се изисква да бъде изработено от конкретен 

изпълнител. В нея трябва да се включват потребителските и техническите изисквания. 

Спецификация се използва от потребители, ръководители и изпълнители. Всяка спецификация 

има сходна структура, включваща въведение, общо описание, специфични изисквания, 

приложения, индекс.



БД и СУБД

База данни представлява съвкупност от данни, структурирани по начин, който позволява тяхното 

лесно търсене и обработване посредством компютърна програма. Тази компютърна програма е 

наречена СУБД (Система за управление на бази данни). Това е компютърно приложение (софтуер) 

създадено за комуникация между потребителя, други приложения, както и други БД, с цел да се 

сравнят и анализират данни. Общото специфично предназначение на СУБД е да позволи 

определянето, създаването, заявки, актуализацията и администрирането на бази данни. 



Система за управление на БД (СУБД) MS Access…

Microsoft Access е система за управление на бази данни от Microsoft, която съчетава релационния 

Microsoft Jet Database Engine с графичен потребителски интерфейс и инструменти за разработка 

на софтуер. Microsoft Access съхранява данни в собствен формат, базиран на Access Jet Database 

Engine. Той може също да импортира или да свързва директно към данни, съхранявани в други 

приложения и бази данни. Microsoft Access е базирана на файлов сървър база данни. 



Система за управление на БД (СУБД) MS Access

Потребителите могат да създават таблици, заявки, формуляри и отчети и да ги свързват заедно с 

макроси . По-напредналите могат да използват VBA за писане на богати решения с 

усъвършенствана манипулация на данни и потребителски контрол. Access има и функции за 

създаване на отчети. Едно от предимствата на Access е относителната му съвместимост с SQL ( 

език за структурирани заявки ) - заявките могат да се разглеждат графично или да се редактират 

като SQL изрази. Други функции включват: импортиране и експортиране на данни в много 

формати, включително Excel , Outlook , ASCII , dBase , Paradox , FoxPro , SQL Server и Oracle. 



Източници

• https://bg.wikipedia.org/

• https://www.microsoft.com/

• Учебник по ИТ Обработка и анализ на данни за XI клас

• http://aula.bg/

• http://wiki.microinvest.net/

• http://tuj.asenevtsi.com/


