
ИНФОРМАЦИОННИ
ТЕХНОЛОГИИ

Информационната технология (information technology, IT) 
представлява съвкупност от средства и методи за

обработка и предаване на данни или първична
информация с цел получаване на информация с ново
качество (информационен продукт) за състоянието на

обекта, процеса или явлението.

Цел на информационната технология IT
Производство на информация, удовлетворяваща

информационните потребности на човека.

1. 1. OOПРЕДЕЛЕНИЕПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАЗА
ИНФОРМАЦИОННАИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯТЕХНОЛОГИЯ ((IT)IT)



Основни принципи за реализация
на информационната технология IT :

•Интерактивен (диалогов) режим на работа;
•Интегрираност на информационни технологии;

•Гъвкавост в процеса на промяна както на данните, така и на
поставените задачи;

•Стандартизация.
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ИзискванияИзисквания къмкъм информационнатаинформационната технологиятехнология ITIT ::
••ДаДа осигуриосигури разделянеразделяне нана процесапроцеса попо обработкаобработка нана
информациятаинформацията нана стандартизиранистандартизирани ии унифицираниунифицирани етапиетапи ((фазифази), ), 
операцииоперации ии действиядействия;;
••ДаДа осъществяваосъществява целенасоченоцеленасочено управлениеуправление нана информационнитеинформационните
процесипроцеси;;
••ДаДа включвавключва целияцелия наборнабор отот средствасредства заза постиганепостигане нана
поставенатапоставената целцел;;
••ДаДа имаима регуляренрегулярен характерхарактер..
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Апаратно
осигуряване (компютърни
средства и оргтехника –

hardware);
Програмно

осигуряване (приложно
системно ПО, методическо и

информационно осигуряване –
software)

Организационно осигуряване
(действия на човека чрез

използване на техническите и
програмни средства – orgware)

ОсновниОсновни компонентикомпоненти
нана информационнатаинформационната технологиятехнология ITIT ((инструментариуминструментариум):):

•При подбора на необходимия инструментариум се
спазва следната последователност:
•1. Определяне на целите;
•2. Структуриране на всички предполагаеми действия, 
водещи до реализация на целите;
•3. Избор на необходимия инструментариум.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (IT)

Целесъобразност
•Главна цел при използване на информационните технологии е в
повишаване ефективността на бизнеса чрез използване на:
•компютърна техника;
•разпределена обработка на информация,
•разпределени бази данни,
•разнообразни информационни мрежи и т.н.

Цялостност
Информационната технология се явява цялостна система, 
способна да решава задачи, които не са свойствени на нито
един от компонентите и.

Динамично развитие
Информационните технологии са най-бързо развиващите се технологии. 
Те постоянно се модифицират, променят структурата си и включват
нови компоненти. За тях в пълна сила е валиден закона на Мур -
удвояване мощността на процесора на всеки 18 месеца.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (IT)

Модулност
Информационните технологии се изграждат на база
функционални модули, специализирани според процесите които
обезпечават.

Структура
Вътрешна организация, осигуряваща взаимовръзката между
съставляващите технологията компоненти.

Моделиране на предметни области
Информационните технологии са специализирани за обслужване
на конкретна прeдметна област. Те се проектират и разработват
на база концептуални и логически модели, улесняващи
потребителите и разработчиците в намиране на общ език.
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•Позволяват да се активизират и ефективно
използват информационните ресурси на обществото,
•Позволяват да се оптимизират и в много от случаите

да се автоматизират информационните процеси.
•Явяват се компонент на бизнес или социални

технологии, като при това като правило реализират
най-важните „интелектуални „ функции на тези

технологии.
•Играят изключително важна роля в осигуряване

информационното взаимодействие между хората , 
както и при разпространение на масова информация.

•Заемат централно място в процеса
на информатизация на обществото, в т.ч. в системите

за образование и култура.
•Играят ключова роля в процеса на получаване и

натрупване на знания.

МястоМясто ии роляроля нана информационнитеинформационните технологиитехнологии (IT)(IT)
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Предназначение на информационните процеси
Основна задача, която се решава в рамките на науката

информатика е създаването на подходи, методи и
средства за прехвърляне на явленията, процесите и

закономерностите, свързани с тях от реалния в
компютърния свят.

3. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

Информационен процес
Съвкупност от последователни действия (операции), извършвани
с данните (данни, първична информация, сведения, факти, идеи, 
хипотези, и т.н.) за получаване на необходимата за реализиране
на поставената цел информация.

Информационните процеси винаги протичат в някаква система
(социална, социотехническа, биологическа и т.н.).
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3. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

Информационните процеси, осъществявани по
определена информационна технология и в

организационна среда се явяват, база за
извършване на информационна дейност от човека.
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3. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ
Видове информационни процеси

Събиране на информация
Съвместно осъществявани процедури по търсене и подбор
на информация. Осъществява се с определена цел, която в голяма
степен определя методите за търсене и критериите за подбор на
информацията.
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3. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

Методи за търсене на информация:
•Непосредствено наблюдение;
•Общуване с експерти по конкретни въпроси;
•Четене на съответна литература;
•Работа в библиотеки и архиви;
•Запитвания към информационни системи, бази данни и бази
знания и т.н.

Процедури за подбор на информация
•Сравнения;
•Регистрации;
•Оценка на свойства в съответствие с зададени критерии и др

Видове информационни процеси
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3. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

Въвеждане на данни
Данните се въвеждат от човек или от специални измервателни
устройства.

Видове информационни процеси

Обработка на данни
Процес на изменение формата на представяне на данните или на
тяхното съдържание. Винаги се осъществява с някаква цел.

Преобразуване на данни
Изменение на формата на представяне – обикновено се свежда до
процеси на кодиране и декодиране и се извършва едновременно с
процесите за събиране и предаване на информация.

Изменение съдържанието
Включва процедури, като изчисление, редактиране, подреждане, 
обобщаване, систематизация и т.н.
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3. ИНФОРМАЦИОННИ ПРОЦЕСИ
Видове информационни процеси

Компютърна обработка на данните
Процес, реализиран във времето от компютърната система чрез
нейния процесор.
Обработка на данните в реално време – обработка на постъпващите
на входа на системата данни в допустими граници на задържане, с
цел извеждане на необходимата на потребителя информация.

Видове обработка на данните
•Последователна обработка – извършва се от един процесор, в който
във всеки момент от времето произтича не повече от едно събитие.
•Паралелна обработка – извършва се от няколко процесора, работещи
едновременно.

Съхраняване на данните
За да могат въведените в системата данни да се използват многократно, 
те трябва да се съхраняват.
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4. ИНФОРМАЦИОННАТА ТЕХНОЛОГИЯ
КАТО СИСТЕМА

ИТ система (IT system)
Съвкупност от ресурси на информационните
технологии, предоставящи услуги на един или

повече интерфейса.

Приложно програмно
осигуряване (Aplication) на ИТ система
Програмно осигуряване, специфично за
конкретно приложения, състоящо се
от програми, данни и документации.

Приложна платформа (Aplication
Platform) на ИТ система
Набор от програмно-апаратни
ресурси, необходими за поддръжка
на услуги, предоставяни за
изпълнение на приложно ПО.
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4. ИНФОРМАЦИОННАТА ТЕХНОЛОГИЯ КАТО СИСТЕМА

Свойства на ИТ система

Преносимост (portability)
Свойство на системата (продукта), позволяващо с възможно
най-малки разходи или без такива да се извършва пренос на

програмно осигуряване, информация и потребителска система
от една приложна платформа на друга.

Интероперабилност (interoperability)
Възможност за съвместно използване на информация и ресурси

от компонентите на разпределена система.

Мащабируемост (scability)
Свойство на системата, позволяващо и ефективно да работи в

широк диапазон параметри, определящи техническите и
ресурсните й характеристики.
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4. ИНФОРМАЦИОННАТА ТЕХНОЛОГИЯ КАТО СИСТЕМА

Интерфейси на ИТ система

API-интерфейс (Application Program Interface - Интерфейс
на приложната програма).  Интерфейс между приложното ПО и
приложната платформа, чрез който се осигуряват всички услуги.

CSI-интерфейс (Communication Services Interface -
Интерфейс за комуникационни услуги).  Връзка, чрез която се

осигурява достъп до услугите, реализиращи взаимодействие между
вътрешните обекти на ПО и външните обекти на приложната

платформа.

HCI-интерфейс (Human/Computer Interface - Човеко-машинен
интерфейс). - Връзка, чрез която се осъществява физическото

взаимодействие между човек и приложната платформа.

ISI-интерфейс (Information Services Interface - Интерфейс за
информационни услуги) - Връзка, чрез която се осигурява сервиз за

външното хранилище на данни.
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5. ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Информационни технологии според използвания инструментариум

Обработка на
сложни данни в
разпределени
среди

РС, софтуер, 
периферия, 
телекомуникации

Мултимедийнаот началото
на90-те г.

Обработка на
прости данни

РС, софтуер, 
периферия

Компютърнаот средата
на 70-тег.

Акцентът се
прехвърля от
формата към
съдържанието.

ЕИМ, софтуер и
периферия

Електрическа40 - 60-те г. 
XX в

Представяне на
информацията в
по-удобна
форма

Пишеща машина, 
телекс, телефон

Механичнаот края
на XIX в

Представяне на
информацията в
необходимата
форма

Перо, мастилница, 
книга, писмо

Ръчнадо втората
половина
на XIX в

ЦелИнструментариумТипПериод
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5. ЕТАПИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Информационни технологии според типа на обработените данни
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6. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Информационни технологии според собствеността
•Собствени информационни технологии– информационната
технология се експлоатира от нейния собственик.
•Под наем информационни технологии – информационните
технологии се използват по договор с външна компания. Другото
наименование на услугата е аутсорсинг. Тенденциите са в полза на
тозо подход.
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6. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Информационни технологии според интерфейса
•Команден – предполага покана за въвеждане на команда от
клавиатурата на компютъра.
•WIMP (Window - прозорец, Image-изображение, Menu-меню, Pointer-
указател). – командата се издава чрез щракане с указателя на
мишката върху графично изображение.
•SILK (Speech-реч, Image-изображение, Language-език, Knowledge-
знание). При този интерфейс след произнасяне на речева команда се
извършва преход от едни търсещи изображания към други, съгласно
определени семантични връзки.

Информационни технологии според мащаба
•Домашни – информационна технология, обслужваща домашна
инфраструктура (интелектуално здания, локална мрежа, компютри
вградени в уреди)
•Корпоративни – информационни технологии, обслужващи бизнес
процесите в една организация (Интранет, Екстранет, CRM, ERP, SCM )
•Глобални – информационна технология, обслужваща обществото, като
цяло (Интернет, Е бизнес, Е обучение, Е правителство)
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6. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
Информационни технологии според предназначението
•Базови – информационни технологии, върху които се базира
създаването на осигуряващи и приложни информационни
технологии (компютърна техника, компютърни мрежи, операционни
системи, софтуерни платформи, GRID технологии ). Осигуряват решаване
на отделни части от една задача. Служат за създаване на приложни ИТ.
•Осигуряващи – осигуряват реализацията на базовите и
приложните информационни технологии (елементна база, CASE
(Computer-Aided Software Engineering ), инструментален софтуер).
• Приложни ИТ – формират се на основа на базовите информационни
технологии и се реализират с помощта на осигуряващите информационни
технологии. Предназначени са за пълна информатизация на конкретни
бизнес обекти (офис пакети, корпоративни
приложения, Web приложения ) .
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6. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Според предназначението на обработваните данни
•Структурирани – информационни технологии за обработка на структурирани
данни (бази данни, ВІ )
•Неструктурирани – информационни технологии за обработка на
неструктурирани данни (хранилища за данни, CMS, KM )
•Прости – информационни технологии за обработка на прости данни (текст, 
числа )
•Сложни – информационни технологии за обработка на сложни
данни (мултимедия, хипермедия – аудио, графика, видео )

Според обезпечавания процес
•На взаимодействие – информационни технологии за взаимодействие на
всички заинтересовани от конкретния бизнес обекти – партньори, клиенти, 
доставчици, служители (SCM, CRM, ERP, XML ) .
•На управление на знанията – информационни технологии за управление на
знания (КМ, CMS)
•На управление на качеството – информационни технологии за
организационно управление (BPM, WF )
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6. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Според йерархичното ниво в организацията
Тази класификация съответства на йерархичните нива и функциите на
информационна система, представена чрез пирамидален модел.
•Изпълнително – информационни технологии, осигуряващи транзакция на
данни. Обслужва работата на служителите в една организация.
•Оперативно – информационни технологии, осигуряващи приемане на
структурирани решения и обработка на данни за по-високите йерархични
нива (бази знания, офис пакети ) .
•Мениджърско – информационни технологии подпомагащи вземането на
решения.
•Стратегическо – информационни технологии, обезпечаващи дейността на
висшето ниво на управление.


