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I Компютърни системи
1 Суперкомпютри
Суперкомпютри
Суперкомпютрите са най-бързите компютърни системи в света в момента на своето създаване.
Те имат новаторски дизайн (фиг. 1а) и използват голям брой процесори за паралелна обработка на
данни с голяма изчислителна скорост. За да могат да бъдат сравнявани различните суперкомпютри,
е въведена специална единица за измерване на тяхната производителност – FLOPS (FLoating Point
Operations Per Second – брой операции с плаваща запетая за секунда). Най-често използваните единици са:
GFLOPS – гигафлопс=109 FLOPS;
ТFLOPS – терафлопс=1012 FLOPS;
PFLOPS – петафлопс=1015 FLOPS;
ЕFLOPS – ексафлопс=1018 FLOPS.
Суперкомпютрите позволяват изпълняването на множество задачи, насочени към специализирани типове изчисления. Те се използват предимно за решаване на задачи, които изискват огромни
количества изчисления. Такива са например изчисленията при:
съставяне на по-точни и детайлни метеорологични прогнози;
изследване на въздействието на климатичните промени върху високите нива на замърсяване в
крайградските зони чрез използването на математически модели;
изследване на взаимодействията на различни молекули с цел приложение в разработването на
нови материали и лекарствени препарати;
разработване на физични симулации – например изследване на поведението на самолет, движещ
се във въздушен тунел;
определяне на последиците от взривяване на
ядрени оръжия;
финансово моделиране – има възможност за
реализиране на висококачествени финансови
модели и алгоритми и в крайна сметка – на
много по-точни прогнози в планирането и др.
Постиженията в областта на суперкомпютрите се следят от международната научна
общност (www.top500.org), като два пъти през
Фиг. 1а. Суперкомпютър Sunway TaihuLight
годината (обикновено през юни и ноември) се
публикува класацията ТОР500 на най-бързите
суперкомпютри в света. Резултатите от ноември
2017 г. показват, че на първо място е класиран
китайският суперкомпютър Sunway TaihuLight
(фиг. 1а) със скорост 93 PFLOPS. Той е разработен от Китайския национален изследователски център за паралелна компютърна техника
и технологии (NRCPC) и се намира в Националния научен център в град Уикси. Системата
Tianhe-2, разработена от Китайския национален
университетски отбранителен технологичен институт (NUDT) и разположена в Националния

Фиг. 1б. Суперкомпютър Blue Gene/P
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суперкомпютърен център в Гуанджоу, заема втора позиция със скорост 33,9 PFLOPS. Тази система
е на първо място в продължение на три последователни години в списъка на ТОР500, докато през
юни 2016 г. е изместена от Sunway TaihuLight. Третото място заема швейцарският суперкомпютър
Piz Daint със скорост 19,6 PFLOPS.
Прави впечатление фактът, че 99,6% от суперкомпютрите в ТОР500 работят под управлението на
операционната система Linux. Повишаването на производителността на суперкомпютрите обикновено се реализира чрез увеличаването на броя на процесорите и паралелна обработка на данните.
Актуалният първенец в класацията – суперкомпютърът TaihuLight, притежава огромна скорост на
изпълнение на задачите, много добър коефициент на полезно действие и нисък разход на енергия.
Средната му скорост на изчисления е 93 PFLOPS при пикова производителност 125 PFLOPS. Изграден е от 40 960 базови възела, като всеки съдържа по един 256-ядрен процесор Sunway SW26010
с тактова честота 1,4 GHz, или това прави 10 649 600 изчислителни ядра.
От септември 2008 г. България притежава собствен суперкомпютър – IBM BlueGene/P (фиг. 1б).
Той има производителност 27,86 ТFLOPS. С тази скорост българският суперкомпютър е на 127 място
в класацията от ноември 2008 г., на 247 място през юни 2009 г. и на 379 място – през ноември 2009 г.
Използва се за реализация на проекти в различни направления на научното познание от специалисти
от Българската академия на науките (БАН) и водещите български университети. От юли 2016 г. в
лабораторията по високопроизводителни изчисления в „София тех парк“ работи и суперкомпютърът
НЕСТУМ клъстер (NESTUM cluster). Той разполага с общо 768 процесорни ядра, всяко с по 4 GB
оперативна памет (от общо 3 TB), с теоретична производителност на изчисленията 23 347 GFLOPS.
Основните области, за които работи суперкомпютърът, са научни, а може да намери приложение и в
квантовата информатика, нанотехнологиите, климатичното моделиране и биофизиката.

Речник
floating
operation
point

фл¥утинг
опер˜йшън
п¥инт

плаващ
операция
точка

Въпроси и задачи
1. Какво представляват суперкомпютрите?
2. Какви са единиците за измерване на скоростта на суперкомпютрите?
3. Кои са предимствата на суперкомпютрите пред обикновените компютри?

2 Грид и облачни технологии
Грид технологии
В началото на деветдесетте години на миналия век в компютърните технологии започва да се използва терминът „компютинг“. Използван е за среда, където отделният компютър става част от сложна
изчислителна система. Терминът се среща в съчетания като паралелен компютинг, квазифизически
компютинг или метакомпютинг, т.е. там, където на базата на компютри с по-малка производителност се строи изчислителна система с много по-голяма производителност.
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Компютинг

Grid компютинг

Grid (Грид) компютингът е компютърна инфраструктура, в която от отдалечени ресурси се създава безопасен и мащабируем изчислителен механизъм. В състава му влизат различни класове компютри, програмно осигуряване, мрежово оборудване и периферни устройства.
Терминът Grid е въведен през деветдесетте години на миналия век като метафора на лекотата,
с която се извършва достъпът до изчислителните ресурси на компютрите, какъвто е и достъпът до
електрическата мрежа (англ. power grid). Grid технологиите са свързани с използването на няколко
компютъра за решаването на една компютърна задача по едно и също време. Обикновено става дума
за научна или техническа задача, която изисква огромен ресурс от изчислителна мощ, множество
цикли на обработка и достъп до колосални обеми данни. Той може да бъде изграден чрез мрежа от
няколко компютъра в рамките на една организация (малък грид) или да обхваща много компании и
мрежи (голям грид). Така се формира суперкомпютър, но виртуален, т.е. не разполагаме със суперкомпютър, а с Grid, който се възприема от потребителя като цялостен компютърен ресурс, с чиято
помощ се решават поставените задачи.
Grid инфраструктурата (фиг. 1) включва в
себе си както компютри и мрежови устройства,
така и софтуерни средства, позволяващи на потребителя достъп до отдалечени данни и обработката им по надежден и ефективен начин.
Тези софтуерни средства носят наименованието middleware (среда). Middleware управлява
сигурността, мониторинга, счетоводни и други
характеристики на инфраструктурата.
Ключова роля в Grid технологиите играят т.нар.
виртуални организации. Те се създават за решаването на конкретен проблем и динамично се
разрушават или преструктурират. Самите виртуални организации представляват множество от
хора или институции, различаващи се по целите,
размерите, продължителността на съществуваФиг. 1. Пример за суперкомпютър и
нето, структурата и състава. В конкретен случай
Grid инфраструктура
виртуалната организация – потребител на Grid,
може да включва университети, научноизследователски институции, в които се извършват експерименти и се обработва голямо количество разпределени данни. Типичен пример на виртуална организация в научноизследователската област е CERN – Европейският център за ядрени изследвания.
В него работят хиляди физици от стотици лаборатории и университети, намиращи се на различни
места по света. Те провеждат съвместно експерименти, обработват и анализират данни, получени
от ускорителя на елементарни частици (Големия адронен колайдер). По време на анализа учените
обединяват своите изчисления, получени данни и мрежови ресурси, за да обработят огромната информация. Обработката на информацията се разделя между стотици компютри в цял свят и изследователите, които се нуждаят от нея, могат да я получат в обработен вид от тях.
Други виртуални организации са:
Множеството от всички потребители на Grid от Югоизточна Европа (SEEGRID);
Множеството от всички потребители, които се занимават с анализ на данни и симулация на събития от физиката на високите енергии (ATLAS, CMS);
Множеството от всички потребители, които изследват човешкия геном или търсят нови лекарства (BIOMED);
Grid технологиите са приложими в различни области, обособени в три основни направления:
Извършване на големи изчисления;
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Разпределена обработка и съхранение на огромно количество (тера-, петабайти) от данни;
Отдалечено наблюдение и участие в експерименти и видеоконференции в реално време.
В някои области Grid може да се използва и в трите направления едновременно, а в други – само
поотделно.
Разработването и прилагането на Grid технологиите е от стратегическо естество. В краткосрочен
план тези технологии ще създадат нови изчислителни инструменти за развитие на високите технологии в различни сфери на човешката дейност.
В България също има Grid консорциум. Целите на тази инфраструктура са обмен на ресурси и
експертиза в Grid технологиите и разработка на Grid приложения. Негови основатели са Институтът
за паралелна обработка на информация (ИПОИ) и Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) към БАН. Членове на консорциума са още: шест института на БАН (Институт по
математика и информатика, Институт по механика, Институт по електрохимия и енергийни системи,
Институт по астрономия, Институт по органична химия, Институт по геофизика), Американският
университет в България, Минногеоложкият университет, Факултетът по математика и информатика
към Пловдивския университет, Факултетът по математика и информатика и Факултетът по физика
към Софийския университет.

Облачни технологии
Понятието Cloud computing (облачен компютинг или изчисления в облак) се отнася както до
софтуерни приложения, предоставяни под формата на уебуслуги, така и до достъпа до хардуерните
и системни ресурси на изчислителните центрове, които предлагат тези услуги.
Счита се, че терминът cloud computing е въведен от Ерик Шмит от Google на 9 август 2006 г.
на конференция, посветена на машините за търсене, на която обяснява един възможен подход към
софтуера като услуга. Комбинацията от софтуер като услуга (Software as a Service, SaaS), платформа
като услуга (Platform as a Service, PaaS) и инфраструктура като услуга (Infrastructure as a Service,
IaaS) е прието да се нарича „облак“ (фиг. 2).
IaaS – инфраструктурата като услуга е предоставяне на клиентите на възможността
Software as a Service
да ползват изчислителна мощ, дисково про
SaaS
странство, оперативна памет и други основни
технологични ресурси, които правят възможPlatform as a Service
ни внедряването и работата на различни софPaaS
туерни програми, които наемат срещу заплаInfrastructure
щане. Клиентът получава виртуална машина,
as a Service
на която може да инсталира каквото прецени.
IaaS
PaaS – платформата като услуга – е начин
за предоставяне на компютърна платформа или пакетно решение във вид на услуга.
Фиг. 2
Тези платформи включват работни среди за
проектиране и разработване на приложения,
тестване, въвеждането им в употреба, съхраняване на данни, поддръжка на версиите на
приложенията и др.
SaaS – софтуер като услуга – е начин за предоставяне на софтуерни приложения по интернет. Достъпа до тези приложния клиентите осъществяват от уеббраузър. Закупуването,
инсталирането, поддръжката и обновяването
на софтуер се прави при и от доставчика, а
Фиг. 3 Пример за Cloud computing
клиентът го ползва като услуга.
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Облакът в случая е метафора заради това, че често пъти по графики и схеми интернет се изобразява точно като облак. Облакът е абстракция за сложната инфраструктура, която стои зад понятието
„интернет“ (фиг. 3).
Важно е да отбележим, че облачните технологии представляват услуга, а не продукт. Доставя се
апаратно осигуряване, програмно осигуряване и информация на консуматорите (други компютри и
устройства) във вид на обслужване чрез компютърна мрежа, а като среда за обслужване се използва
интернет.
Основните характеристики на облачния компютинг са:
Обединяване на изчислителната мощност на много компютърни устройства в система.
Потребителите използват компютърните ресурси в мрежова среда. Такива среди може да са затворените офис мрежи, локалните мрежи на доставчиците на интернет услуги и др., които свър
зват отделните устройства посредством стандартите на системата WWW.
Заплащат се само изконсумираните изчислителни ресурси.
Популярни доставчици на облачни услуги са: Аmazon (Amazon Web Services), Google (Google
App Engine), Microsoft (Microsoft Windows Azure), IBM Cloud, Oracle Public Cloud, Apple iCloud и др.
Общото между Grid и Cloud технологиите е, че и двата типа предлагат начин за изграждане на
разпределени приложения и услуги. Най-общо разликите между двете са:
Grid технологиите споделят ресурси на различни институции.
Cloudcomputing ресурсите физически са собственост на една организация, но могат да се използват от други организации или потребители на икономически принцип, както и това, че
Cloudcomputing дава достъп до инфраструктура, която може да се използва за различни цели,
включително за изграждане на виртуален Grid.

Речник
grid
cloud
computing
infrastructure
middle

грид
клˆуд
камп½тинг
£нфръстр³кчър
мидл

решетка
облак
изчислителен
инфраструктура
среден

Въпроси и задачи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Каква е разликата между компютинг и Grid компютинг?
Кои са компонентите на една Grid инфраструктура?
Що е middleware?
Посочете имената на няколко виртуални Grid организации.
Какви са основните характеристики на облачните технологии?
Какви са приликите и разликите между Grid и Cloud технологиите?
Допълнете знанията си по разгледаната тема, като потърсите допълнителна информация
в интернет. За целта при търсенето използвайте като ключови думи: суперкомпютър, Grid
технологии, Cloud технологии.
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3 Системи за глобално позициониране
Важна част от всекидневието на хората днес е ориентирането в сложната среда, в която живеят.
Използването на навигация датира още от ранните години на човешката история. В миналото ориентирането е ставало с помощта на звездите, Слънцето, компас, карти и др., а в днешно време за това
се използват електронни карти, като ориентирането по тях се осъществява чрез спътникова система
за позициониране.

Системи за глобално позициониране
Глобална система за позициониране, или GPS (съкращение от Global Positioning System) е спътникова радионавигационна система за определяне на положението, скоростта и времето с точност до
1 наносекунда във всяка точка на земното кълбо и околоземната орбита в реално време. Глобалната
система за позициониране е създадена от Министерството на отбраната на САЩ. Първоначалното
ѝ име е NAVSTAR GPS ‒ Navigation Signal Timing and Ranging Global Positioning System, но в последствие е сменено на GPS. Състои се от минимум 24 спътника, разположени върху 6 орбити на височина
около 20 000 километра от земната повърхност (фиг. 1). Контролът им се осъществява от наземен контролен център с наблюдателни станции, разположени в различни точки на Земята.
Принципът на действие на системата се базира на измерването на разстоянието от мястото,
чиито координати търсим, до група спътници,
чиито координати са точно определени и известни. Разстоянието се пресмята спрямо времето,
за което радиосигналът изминава разстоянието
от спътника до потребителя. Сателитът излъчва
сигнал, съдържащ точните му координати и час
в момента на изпращането.
Освен системата GPS съществуват и още
няколко други такива – руската ГЛОНАСС, европейската Galileo, китайската BeiDou, индийската IRNSS и японската QZSS. Принципът на
работа при всички системи е еднотипен.
В началото GPS системите са разработени изФиг. 1. Схема на спътникова система
цяло за военни цели, но след време се разрешава
използването им за цивилни нужди. Днес те намират широко приложение в транспорта, селското
стопанство, туризма, спорта и др.

Позициониране и търсене с Google maps
Развитието на информационните и комуникационни технологии дава възможности за реализиране на различни услуги. Такава услуга е наблюдението на различни населени места и природни забележителности, планирането на маршрути за пътуване и др. Една от най-популярните реализации
на подобни услуги е на фирмата Google, създала интернет приложението Google maps, което може да
посетите на интернет адрес: www.google.bg/maps. С това приложение всеки любител на пътуванията
може лесно да планира свой маршрут, независимо с какво средство ще се придвижва от точка до
точка. Предвидени са и оптималните маршрути между две точки.
В текстовото поле (1) на фиг. 2 се въвежда адресът, който се търси. До текстовото поле е разположено меню, съдържащо функции като: Трафик, Обществен транспорт, Споделяне на местоположението,
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Вашите места, Споделяне или вграждане на карта, Печат и др. След изписване на избрано място се показва панел (2) под текстовото поле, обозначаващо избраното местоположение, представящ факти
и снимки за мястото. Разкриват се и някои възможности: В района, Изпращане до телефона ви, Споделяне, Запазване. Функцията Упътване(ия) се използва при определяне на маршрут между две точки и
начина на предвижване. Тези карти могат да се допълват, редактират, споделят или изтриват, ако сте
регистриран потребител на Google maps.
Инструментът, който улеснява разглеждането на картата, е разположен вдясно на картата (3).
Знаците плюс (+) и минус (–) служат за мащабиране на изображението (скрол на мишката действа
по същия начин). Най-отдолу е разположено изображение на човече, служещо за стартиране на фотоизображенията, публикувани в приложението.
Груповият инструмент (4) Карта–Сателит служи за смяна на изгледа на картата.
В долната част на картата е разположена мащабираща линийка, даваща представа за реалните
размери на картата и обектите, които се виждат. Нейната размерност е в двете най-популярни мерни
единици – километър или метър и миля или фут.

1

2

3

4

Фиг. 2

Пример
С конкретен пример ще покажем някои от възможностите на програмата Google maps. Нека това
да бъде маршрутът от Централна автогара – София до Национален дворец на културата. За да зададем маршрута, избираме функцията Упътвания. Отваря се прозорец с две полета за въвеждане на дестинации. В първото поле се посочва отправната точка – Централна автогара – София, а във второто
поле крайната точка – Национален дворец на културата (фиг. 3). За нашия маршрут са предложени
три варианта за достигане на НДК, като за всеки са посочени времето и километрите за достигане на
крайната точка. Най-отгоре в прозореца са предложени варианти за придвижване между посочените
точки. Всяка икона (шофиране, обществен транспорт, пеш, колоездене, полети) ще стартира различен маршрут в зависимост от начина на предвижване. В нашия случай има три варианта за достигане на НДК – с автомобил, с обществен транспорт или пеша. Сравняването между начините на придвижване ще ни улесни в избора на това кой вариант е по-удобен. Всеки маршрут е описан подробно
като дължина и продължителност. Ако има повече от един маршрут, то предложените маршрути се
изброяват (фиг. 4). От бутона Опции можем да зададем допълнителни настройки – за избягване на
магистрали, такси, фериботи или да изберем единиците за разстояние (мили или километри).
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Фиг. 3

Фиг. 4

Отпечатване
След като сме избрали вариант за транспорт, можем да разпечатаме маршрута от инструмента
, разположен над картата. Предпечатната подготовка на приложението е много динамична
и удобна за употреба. Можем на най-важните места в маршрута да поместим графично изображение
от картата. Визуализиране на фрагмент от нея изисква кликване в избран ред от маршрута и избиране на динамичния линк Карта. От горния десен ъгъл на прозореца избираме бутона Печат, за да
продължим отпечатването. В отделен прозорец (фиг. 5) се визуализира изборът на маршрут в окончателен вид и обемът на страниците, които заема. Преди самото отпечатване определяме принтера
за печат, броя на копията, ориентация на листовете и накрая щракаме с мишката върху бутона Печат.

Печат

Фиг. 5
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Изпращане до телефона ви
Изпращането до телефона
ви е полезна операция, активна само при влизане в профила ви. С
тази опция ще имате възможност да изберете мобилно устройство или да изпратите маршрута на
електронна поща (e-mail).

Извличане на код и някои допълнителни възможности

Фиг. 6
Последният инструмент, разположен над
картата, е Споделяне
и служи за извличане
на локацията, която сте задали, споделянето ѝ
като връзка (фиг. 6) или вграждането ѝ в интернет страница. Активирането на този инструмент Вграждане на карта генерира готов HTML
код и чрез поставянето му може да допълни с
локация контактната уебстраница на даден сайт
(фиг. 7).

Фиг. 8
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Фиг. 7

Комбинираният инструмент Карта–Сателит променя изгледа на картата от картографска в релефна. И двата варианта са много практични (фиг. 8). Картографският изглед улеснява намирането на
улици и административни сгради, докато релефният представя физическото разположение на избраната местност. След посочване на един от двата инструмента Карта или Сателит се разгръщат
останалите допълнения, видими в картата. Изборът Обществен транспорт визуализира транспортната
мрежа на населеното място и е много практичен за разглеждане на непознат град.

Изображения
Една от основните функции на Google maps е представянето на изображения върху определени
точки на картата (фиг. 9). Тази функция се реализира като се позиционира с мишката или се премести човече от мащабиращия инструмент върху картина. Стартира се реално изображение от мястото,
върху което сте се позиционирали. Ако има повече от едно изображение, публикувано на това място,
под формата на галерия ще може да разгледате и останалите снимки.

Фиг. 9

Речник
map
positioning

мап
паз£шънинг

карта
позициониране
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Въпроси и задачи
1. Отворете страницата на Google Maps и намерете местоположението на вашето училище.
2. Потърсете маршрути от вашето училище до вашия дом.
3. Направете съпоставка между намерените маршрути по критериите време и разстояние в
километри.
4. Определете координатите на мястото, на което се намирате, и ги изпратете по електронната поща на ваш съученик.

4 Позициониране и търсене с Google maps –
упражнение
За да затвърдите знанията си за позициониране и търсене с Google maps, изпълнете следните задачи.
Задача 1. Във връзка с предстояща екскурзия, посветена на археологическите забележителности
на гр. Пловдив, е необходимо да се изготви карта с маршрут за посещението на някои от тези забележителности с помощта на програмата Google maps. Местата, които трябва да се посетят, са: Малка
базилика, Античен театър, Античен одеон, Античен стадион, „Хисар капия“. Изберете оптималния
по разстояние маршрут за придвижване пеша и определете мястото, от което ще започне обходът
на забележителностите. Преминете виртуално през него и направете смяна на маршрута, така че да
се движим по ул. „Княз Александър I“. Изготвеният маршрут отпечатайте и споделете като връзка.

Фиг. 1. Примерен маршрут
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За задаване на маршрута заредете сайта на Google maps. Изберете бутона Упътвания и в полетата
за добавяне на направление въведете местата за посещение в гр. Пловдив.
Изберете начина на предвижване (пеш) и чрез преподреждане на местата за посещение изберете
оптималния маршрут (фиг. 1).
Разгледайте предложения маршрут и ако той не минава по ул. „Княз Александър I“, чрез
преместване на възлова точка по ул. „Княз Александър I“ ще получим желания вече маршрут
(фиг. 2).
За да направите виртуален обход по маршрута, преместете човечето от мащабиращия инструмент
върху точка от маршрута на картата (фиг. 3).
Отпечатайте изготвения маршрут след натискане на бутона Печат.

Фиг. 2. Примерен маршрут
Споделете кратка връзка на маршрута, след като натиснете бутона Споделяне, от отворения прозорец изберете раздела Споделяне на връзка. Поставете отметка за кратък URL адрес и споделете
с участниците в екскурзията.
Задача 2. С възможностите на програмата
Google maps изгответе карта с маршрута за посещение на някои гробници в близост до гр. Плов
див – Тракийски храмов комплекс в село Старосел, Гробницата на Севт III (Голямата Косматка)
в гр. Шипка, Тракийска гробница „Светицата“,
Тракийска гробница в гр. Казанлък. Начинът, по
който ще става придвижването за достигане на
определените места, да бъде с автомобил. Изготвеният маршрут отпечатайте и изпратете на
мобилните си устройства.

Фиг. 3
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II Компютърни мрежи и услуги
1 Локални и глобални компютърни мрежи. Услуги
Компютърни мрежи
Мрежата е технология, позволяваща на независими устройства с възможности за комуникация
да се свързват помежду си или да използват общи ресурси. Когато тези устройства са компютри,
мрежата се нарича компютърна. Един примерен модел на мрежа е представен на фиг. 1, където кръговете се наричат възли, а свързващите линии – комуникационни линии (наричани още преносни
или съобщителни среди).
В съвременното всекидневие е почти безсмислено използването на компютъра като самостоятелна единица и затова обикновено те са свързани в мрежа. Компютърната мрежа намира приложение
навсякъде: в бизнеса, в обучението, в домакинството. В зависимост от обхванатата физическа област
(фиг. 2) могат ясно да се разграничат два основни типа мрежи: локална (LAN, Local Area Network)
и глобална (WAN, Wide Area Network). Локалната компютърна мрежа обикновено се разполага
на територията на стая, сграда или между няколко помещения на близко разстояние. Глобалната
компютърна мрежа покрива голяма географска област. Тя осъществява свързаност между точки
(LAN мрежи или отделни устройства), която LAN технологията не може да реализира. WAN изпол
зва телефонни линии, специални опорни мрежи или сателитна технология за свързване на компютри
в различни градове, държави и континенти. Пример за такъв тип мрежа е интернет.

Фиг. 1. Прост примерен модел на мрежа

Фиг. 2. Локална (LAN) и глобална (WAN) мрежа

Предимства и недостатъци на компютърните мрежи
Използването на дадена технология в повечето случаи е свързано с извличането на определени
ползи от нея. Така е и с компютърните мрежи, които предоставят на потребителите предимства като:
Осигуряване на общи ресурси с цел споделяне или намаляване на разходите за скъп хардуер.
Такъв тип ресурси могат да бъдат процесорно време, дискова памет, файлове и входно-изходни
устройства.
Повишаване на ефективността на сравнително непроизводителни компютри. Например използване на процесорно време на друг компютър, повече дискова памет от сървър.
Възможност за използване на общи бази от данни и системи за съхранение.
Колективна работа при разработването на проекти в група.
Възможност за електронна комуникация и обучение.
Възможност за свързване към други LAN/WAN.
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Една компютърна мрежа, в която работят съвместно различни устройства и потребители, притежава и недостатъци. Като такива могат да бъдат посочени:
уязвимост на мрежовата инфраструктура – всички устройства, изграждащи мрежата, могат да
бъдат обект на атака от нежелани потребители;
социални проблеми, свързани с разпространяването на нецензурирана информация и лъжи;
претоварване на мрежата, което може да бъде с локален характер (в някаква част от нея) или с
глобален характер (по всичките ѝ части), намаляващо нейната ефективност или причиняващо
нейната неработоспособност;
технически проблеми с участващите устройства, което може да предизвика прекъсване на свързаността между отделните компютри.

Мрежови топологии
Локалните и глобалните компютърни мрежи поддържат различни видове физически топологии.
Физическата топология (physical topology) указва физическото разположение на участващите устройства (възли) и използваната система от кабели (комуникационни линии). Обикновено този тип
топология се нарича още мрежова топология. Съществува и друг вид топология, наречена логическа топология (logical topology), която се определя от начина на предаване на сигналите между устройствата независимо от тяхното физическо разположение. При реализацията на една компютърна
мрежа трябва да са налични и двата вида топологии.
Според функциите, които изпълняват възлите в една мрежа, те могат да бъдат междинни и крайни мрежови възли. Междинните възли осигуряват правилното функциониране на мрежата. Към
крайните възли могат да бъдат причислени работните станции и сървърите. Под работна станция
се разбира произволен компютър или терминал, чрез който се осъществява достъп до желан ресурс в
мрежата. В този случай работната станция се явява клиент. Сървърът е този, който предлага желаните ресурси в мрежата под формата на т.нар. мрежови услуги. Той представлява приложен процес
(програма), реализиращ дадена услуга. Трябва да се отбележи, че е възможно един компютър да обслужва няколко сървъра едновременно, стига да не се натоварва прекалено компютърната система.
Като примери за често използвани сървъри могат да се посочат следните видове:
файлов сървър – програма, позволяваща достъп до файловата система на компютъра за съхранение и извличане на файлове и програми;
сървър за печат – програма, осигуряваща достъп до принтера на компютъра, на който е стартирана;
сървър за електронна поща – програма, управляваща електронните пощенски кутии на потребителите;
WEB сървър – програма, предоставяща информация на клиент под формата на HTML документ.

Популярни мрежови топологии в LAN
Популярни мрежови топологии в LAN през
етапите им на развитие са:
Топология тип „звезда“ (star) – при тази
топология крайните мрежови възли (работни
станции, сървъри) са свързани към централен
възел във вид на звезда (фиг. 3). Тя позволява лесно добавяне на нов възел в мрежата,
но повреда в централния възел предизвиква
разпад на мрежата. В момента това е една от
най-използваните мрежови топологии за изграждане на локална компютърна мрежа.
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Фиг. 3. Тип „звезда“

Топология тип „пасивна шина“ (passive
bus) – при тази топология се използва един
кабел (наречен още шина) за данни, към
който са свързани отделните мрежови възли
(фиг. 4). Тази топология е сравнително евтина и позволява лесно добавяне на нови въз
ли. Повреда на един възел не оказва влияние
върху другите. Като недостатъци могат да се
посочат: ограничено покритие; слаба диагностика на мрежата; прекъсване на шината,
което води до разпадане на мрежата.
Топология тип „активна шина“ (active
bus) – при тази топология изходът на всеки
възел е свързан към входа на следващия. За
предаване на сигнала в две различни посоки са необходими две активни шини. Всеки
възел действа като регенератор и усилвател
(фиг. 5).
Топология тип „кръг“ (ring) – при тази топология възлите в мрежата са свързани в кръг
(фиг. 6). Подобно на активната шина всеки
възел въздейства върху сигнала, което дава
възможност за покриване на по-големи разстояния. Тя е сравнително лесна за инсталиране. Изисква по-голямо количество кабел от
шината и по-малко от топологията тип „звезда“. Един от недостатъците е трудното добавяне на нов възел.
Топология тип „решетка“ (mesh) – при
тази топология всеки компютър е свързан
с всеки друг (фиг. 7), което води до висока
отказоустойчивост (fault tolerant). Отказоустойчивостта гарантира функционирането на
мрежата дори при проблем с някой от компютрите или свързващите ги кабели. Като недостатъци могат да се посочат високата цена
за построяването ѝ и сложната реализация.
Топология тип „хибридна решетка“ – тази
топология се базира на полурешетъчна топология, където допълнителни връзки има само
между някои от компютрите (тези, които се
нуждаят най-много от отказоустойчивост на
връзката) (фиг. 8).

Фиг. 4. Тип „пасивна шина“

Фиг. 5. Тип „активна шина“

Фиг. 6. Тип „кръг“

Фиг. 7. Тип „решетка“

Фиг. 8. Хибридна решетка

Мрежови топологии във WAN
Мрежовите топологии във WAN са подобни на тези от LAN, но се отличават с по-сложна реализация, дължаща се на: големите разстояния, които трябва да покриват; свързването на местоположения, а не на локални възли; по-големия брой потребители, които трябва да се обслужат; по-интензивния трафик, който трябва да поддържат.

18

Структура, организация и правила за работа
в глобалната мрежа интернет
Интернет е глобална мрежа, свързваща хиляди големи и малки мрежи, локализирани по целия
свят. Инфраструктурата ѝ е йерархична. Изградена е от мрежи на различни нива, с различна степен
на сложност и важност. Използва хибридна решетъчна топология, подобна на хибридната решетка
при локалните мрежи и многослойната WAN при глобалните мрежи.
Основна част от приложенията в интернет използват схема на работа, наречена клиент/сървър,
при която сървърът отговаря на заявки за услуги от страна на клиента. Потребителят получава достъп до сървъра чрез клиентска програма, например web браузър. Типични приложения в интернет,
които използват схемата, са WWW, електронната поща (e-mail), прехвърлянето на файлове (FTP) и
много други.
За комуникация помежду си приложенията използват пакет от съвместно работещи протоколи с
общо наименование TCP/IP протоколен стек. Под протокол се разбира съвкупност от правила, по
които приложенията си обменят данни, наречени пакети. Протоколите „казват“ на мрежата как да
изпълнява своите функции и да предлага своите услуги. За дадена услуга може да отговаря един или
няколко протокола. Всяка съвременна операционна система поддържа TCP/IP протоколния стек за
осигуряване на достъп до интернет.
Съществуват и други правила. От една страна, организациите, предлагащи интернет услуги,
определят конкретни правила за достъп до тях. От друга страна, потребителите са задължени да
спазват определени етични норми при използването на предлаганите услуги и интернет. Като такива
могат да бъдат посочени:
избягване на незаконен достъп до информационни ресурси на чужди системи;
забрана за разпространяването на нежелана информация, т.нар. спам;
забрана за разпространяването на информация, която е защитена от различните законодателства;
забрана за използването на лични данни на чужди лица и др.
Спазването на подобни правила, засягащи съдържанието и използването на интернет, се нарича
нетикет и произлиза от думите „интернет“ и „етикет“.

Основни услуги
Популярността на интернет се дължи на услугите, които предлага. Трансферът на данни между
потребители и организации, търсенето и намирането на информация за спорт, икономика, музика и
много други неща са реалност, която е възможна на базата на тези услуги. Най-често използваните
интернет услуги са:
Web (World Wide Web, WWW) – най-масово използваната мултимедийна услуга в интернет.
Информацията се представя под формата на хипертекстови документи, съхранени и предоставяни от web сървъри, с възможност за разглеждане от web браузъри (например: Microsoft Internet
Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome и др.). Протоколът, който обслужва тази услуга, се нарича HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).
Трансфер на файлове (File transfer) – услуга, даваща възможност за прехвърляне на файлове
между приложения. Протоколът, който я поддържа, се нарича протокол за трансфер на файлове (File Transfer Protocol, FTP). Съществуват специални програми за обмен на файлове, наречени FTP програми (например CuteFTP, FileZilla®). Съвременните браузъри също поддържат тази
възможност.
Отдалечен достъп (Telnet) – една от първите исторически възникнали услуги в интернет. Позволява достъп до отдалечен компютър с цел стартиране на приложения или достъп до данни на
неговия харддиск. За целта се използват специални програми като Telnet, Putty и др.
Електронна поща (e-mail) – широко използвана в момента услуга, осигуряваща изпращането и
получаването на електронни съобщения. Потребителите на тази услуга трябва да имат валидни
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електронни e-mail адреси. Адресът се получава след регистрация на избран от потребителя сървър за електронна поща, където автоматично му се създава пощенска кутия (mailbox). Достъпът
до нея се осъществява чрез потребителско име и парола. Протоколите, които обслужват електронната поща, са с означенията SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), POP3 (Post Office Protocol,
версия 3), IMAP4 (Internet Message Access Protocol, версия 4).
Световна разпределена дискусионна система (Usenet) – новинарска услуга, осигуряваща среда
за дискусии и обмен на информация между хора с общи интереси, разделени по групи (newsgroups).
Тя предлага бюлетин бордове, чатстаи (chat rooms) и мрежови новини (Network News).
Интернет телефония (VoIP) – технология, позволяваща пренос на гласови съобщения и мул
тимедийна информация чрез IP пакети в интернет среда. Услугата предлага евтин вариант за
разговори на далечно разстояние. Крайните устройства могат да бъдат два компютъра, два IP
телефона или компютър и телефон. Качеството на VoIP зависи главно от скоростта на връзката и
разстоянието между участващите устройства.
Чат разговори (Internet Relay Chat, IRC) – услуга, даваща възможност на потребителите от цял
свят да общуват помежду си в реално време. Потребителят се включва към канал на избран IRC
сървър, като се идентифицира с уникално име (nick), след което може да изпраща съобщения до
всички присъстващи или само до избран участник.
Интернет на нещата (Internet of Things, IoT) – следващата голяма революционна технология в
комуникационната сфера, която е базирана на технологии, протоколи и устройства, които могат
сами да комуникират помежду си и да реагират адекватно на създалите се промени в околната
среда.

Речник
Local Area Network
(LAN)
Wide Area Network
(WAN)
physical topology
logical topology
passive bus
active bus
ring
mesh
peer to peer

лан мрежа

локална мрежа

уан мрежа
ф£зикъл топ¥лоджи
л¥джикъл топ¥лоджи
пˆсив бъс
ˆктив бъс
ринг
меш
п£ър то п£ър

глобална мрежа
физическа топология
логическа топология
пасивна шина
активна шина
кръг
решетка
от точка до точка

Въпроси и задачи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Как изглежда опростен модел на мрежа?
Посочете разликите между LAN и WAN.
Избройте някои от предимствата на компютърните мрежи.
Посочете разликата между физическа и логическа топология.
Каква е разликата между междинен и краен възел в една мрежа?
Каква е разликата между сървър и работна станция?
Какви сървъри познавате?
Какво е мрежов протокол?
Посочете някои от предлаганите услуги в интернет?
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2 Основни комуникационни устройства и
съобщителни среди
Основни комуникационни устройства
В предишния урок разгледахме общата структура на една компютърна мрежа. Там посочихме, че
едни от основните компоненти на мрежата са нейните възли, които могат да бъдат крайни или междинни. Всеки възел представлява хардуерно устройство, което използва мрежова платка за свързване с преносната среда на мрежата. Например за компютърните системи се използва т.нар. мрежова
интерфейсна карта (NIC), която може да осигури жична (фиг. 1) или безжична (фиг. 2) свързаност
към мрежовата среда.

Фиг. 1. Жична мрежова карта

Фиг. 2. Безжични мрежови карти

Съществуват различни подходи за включване към мрежата. Това се дължи на разнообразието от
използвани мрежови технологии. За управление на мрежата и преодоляване на различията между
отделните мрежи са проектирани и разработени специализирани междинни устройства. Те притежават различна функционалност и наименования, които ги отличават според ролята, която изпълняват.

Модем (модулатор/демодулатор)
Модемът е специализирано комуникационно устройство за предаване на цифрови (компютърни)
данни по аналогови (телефонни или телевизионни) трасета. Използват се за отдалечен достъп на
единични потребители до локална или глобална мрежа. Достъпът до локална мрежа изисква наличието на специализиран сървър, наречен RASсървър (Remote Access Server) (фиг. 3).

Фиг. 3. Отдалечен достъп до локална мрежа
Модемите могат да бъдат произведени като самостоятелни устройства (външни модеми) или да
бъдат вградени в други устройства (вътрешни модеми). В момента масово разпространени са кабел-
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ните модеми, които се използват от операторите за кабелна телевизия за доставяне на интернет по
телевизионни трасета (фиг. 4). Друг пример за технология, използваща модем, е DSL технологията.
Една от нейните разновидности се нарича ADSL. Технологията осигурява WAN свързаност на базата на съществуващи медни проводници от телефонни трасета. По линията могат да бъдат предавани
едновременно глас и данни. Мобилните оператори също предлагат безжични модеми (фиг. 5), с които може да се осигури достъп до мобилната им мрежа за използване на предлагания от тях интернет.

Фиг. 4. Кабелен модем

Фиг. 5. 3G и 4G модем

Комутатор (switch)
Комутаторът е междинно устройство, което
осигурява допълнителни входни точки за включване на възли към локалната мрежа и управлява
достъпа им до нея. Входните точки се наричат
портове, а комутаторът – многопортов комутатор. Техният брой е различен и зависи от ценовата стойност на устройството. Често срещани са
5-, 8-, 16-, 24-, 32-портови комутатори (фиг. 6).
портове
Английското му наименование е суич (switch).
Използва се като централен възел в съвременФиг. 6. 5-портов комутатор (суич)
ните локални мрежи. Позволява възможност за
свързване с друг комутатор за получаване на топология „разширена звезда“. Запазва скоростта на
мрежата за всеки от портовете си. Възстановява и усилва предавания сигнал, което позволява удължаване на покривното разстояние.

Маршрутизатор (router)
Маршрутизаторът е междинно устройство, което притежава по-голяма функционалност от комутатора. Използва се за свързване на поне две мрежи и за преодоляване на различията между тях, като
ги управлява на по-високо ниво в сравнение със суича. Може да се използва и за разделяне на една
голяма мрежа на няколко по-малки. Маршрутизаторът избира пътя, по който трябва да преминат
данните до достигане на крайната цел. Това се налага в случаите, когато има възможност за избор
между няколко налични маршрута за достигане на целта. Английското му наименование е рутер
(router). Използва се като входна/изходна точка за достъп до интернет и го разпределя между устройствата в локалната мрежа. Комутаторът не може да изпълнява тази функция.

Точка за достъп (access point, AP)
Точката за достъп е междинно устройство, което помага на безжични устройства да се свържат
към една мрежа и да използват нейните услуги. Схема на такава свързаност е показана на фиг. 10.
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Съобщителни среди
Предаването на данни по мрежата става възможно благодарение на използваната среда за пренос.
Когато средата е кабелна, мрежата се нарича кабелна мрежа. Използването на безжична среда опре
деля мрежата като безжична мрежа.

Кабелна среда
Кабелната среда включва: коаксиален кабел, кабел с усукани двойки проводници и кабел с оптични влакна.
Коаксиален кабел – представлява вътрешен проводник, обвит с изолационен материал, медна
оплетка и външна обвивка (фиг. 7). Оплетката играе роля на предпазен екран. Ако съществува
първи изолационен слой от фолио и втори от метална оплетка, то кабелът е двойно екраниран. Неговите два основни варианта са тънък (thinnet) и дебел (thicknet). Дебелата изолация и доброто екраниране гарантират по-добра защита от електромагнитни смущения в сравнение с усуканата двойка
проводници. Тънкият кабел може да пренася
външна обвивка
качествен сигнал на разстояние до 185 м, а
дебелият до 500 м. В ранните реализации на
изолационен материал
сегашната локална компютърна мрежа коаксиалният кабел беше най-популярният тип. Сега
се използва усукана двойка проводници.
Съществуват различни типове и категории
коаксиални кабели, предлагащи се от различните производители. Много от тях се използват от мрежи със специално предназначение.
медна оплетка
Например разновидност на такъв тип кабел се
използва от кабелните телевизионни оператори.
вътрешен проводник
Към тях може да бъде включен кабелен модем за
Фиг. 7. Структура на коаксиален кабел
свързване на абонат към интернет.
Кабел с усукана двойка проводници – състои се от четири двойки медни проводници. Двата проводника на всяка двойка са изолирани и взаимно усукани за намаляване на външните шумове
(фиг. 8). Предназначени са за предаване на сигнали на малки разстояния. Съществуват различни
категории кабели с усукана двойка проводници, поддържащи различни скорости на предаване на
сигнали. Самата категория се идентифицира със символите Cat X и означава номера на успешно
преминалия тест за производителност. В момента едни от най-разпространените категории
са Cat 5e и Cat 6. Максималната дължина за предаване на сигнала без повторител е 100 м.
Този вид кабел може да бъде екраниран или неекраниран. Екранираният кабел – усукана двойка, се
означава с наименованието STP (shielded twisted pair), а неекранираният като UTP (unshielded twisted
pair). UTP вариантът се използва за окабеляване на места, където има по-малко електромагнитни смущения. Той е по-евтин, гъвкав и лесен за работа. STP кабелът е по-скъп и не е толкова гъвкав както UTP
кабелът. Използва се за външен монтаж и в среди с по-висока степен на електросмущения.
Съвременните локални компютърни мрежи използват кабел с усукана двойка проводници като
преносна среда.
Влакнестооптични кабели – те са съставени от отделни влакна, направени от стъкло или пластмаса. Оптичното влакно се състои от ядро (core) и външен слой (cladding) с различен показател на
пречупване на светлината (фиг. 9). Това важно свойство на оптиката не позволява преплитането
на информация между отделните влакна в един кабел и му позволява той да се извива и усуква.
Този вид кабел е най-добрата среда за пренос, защото е по-сигурен от коаксиалния кабел и усуканата
двойка проводници. По-устойчив е на затихване на сигнала, което позволява поддържането на по-голямо
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разстояние за предаване. Неподатлив е на външни електрически смущения. Поддържа по-високи скорости. В сравнение с останалите типове кабел оптичният е доста по-скъп и труден за работа.
Съществуват два режима на предаване на сигнали:
• Единичен режим (Single mode) – при този режим светлината пътува по оста на кабела;
• Множествен режим (Multimode) – при този режим светлината навлиза в ядрото под различен
ъгъл, което я кара непрекъснато да се отразява и отскача от стените на външния слой.
По-бързият от двата режима е единичният режим. Използва се при WAN мрежите и може да
покрие разстояние до 200 км. Множественият режим е предназначен за LAN мрежите и покрива
разстояние до 300–500 м.

проводник
изолация
двойка
обвивка

външен слой

обвивка пълнеж

ядро

Фиг. 9. Структура на оптичен кабел с едно
влакно

Фиг. 8. Структура на UTP кабел

Влакната, използвани в телекомуникацията, са най-често с диаметър 125 µm. Ядрото на едномодовите влакна е с диаметър 9 µm, докато при многомодовите е с диаметър 50 µm или 62,5 µm. Описват се
с двойка числа, показващи диаметъра на влакното и на неговата обвивка (например 62,5/125 микрона).

Безжична среда
Безжичната среда позволява протичането на комуникацията да се извършва без наличието на
кабел. В момента е доста актуална като среда за пренос на данни, въпреки че предаването по нея
е по-бавно в сравнение с кабелните връзки. За този тип комуникация могат да се използват: лазер,
инфрачервени лъчи, радиочестоти. Като пример за мрежи, използващи такъв тип среда, могат да се
посочат Wi-Fi мрежите или тези на мобилните оператори.

Проектиране на малка домашна или офис мрежа
Изграждането на такъв тип мрежа се реализира предимно с физически ресурси от нисък ценови
клас. Обикновено това са рутер, суич, няколко компютъра и безжични клиентски устройства, жична
и безжична среда за комуникация.
1. Рутерът е необходим за свързване на локалната ни мрежа към мрежата на доставчика на интернет. Маршрутизаторът ще разпределя интернета към всички компютри и клиентски устройства
от нашата мрежа.
2. Суичът е междинното устройство в локалната ни мрежа, което ще играе ролята на централен
възел и ще осигурява свързване на жичните устройства към нея. Трябва да бъде избран с необходимия брой физически портове. Топологията ще бъде звезда, а използваният кабел – UTP.
3. За предоставянето и на безжичен начин за достъп до нашата LAN ще е необходима и безжична
точка за достъп (AP). Тя ще се свързва към суича с кабелна връзка.
На фиг. 10 е показана схема на описаната по-горе организация на една локална мрежа. Ако се
премахне безжичната точка за достъп, проектираната локална мрежа ще се превърне в жична мрежа.
Съществува вариант за изключване на суича от схемата, тогава мрежата ще остане безжична.
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Фиг. 10. Примерна схема на малка локална мрежа
Понякога производителят обединява няколко междинни устройства в едно с цел намаляване на
техния брой и поевтиняване на реализацията на мрежата. На фиг. 11 е представен такъв подход,
където маршрутизатор, комутатор и безжична точка за достъп са комбинирани в едно устройство –
безжичен рутер.

Фиг. 11. Примерна схема на малка локална мрежа

Речник
modem
switch
router
access point
thinnet
thicknet
single mode
multimode

м¥дем
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акс˜с п¥инт
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т£кнет
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модем
комутатор
маршрутизатор
точка за достъп
тънък
дебел
единичен режим
множествен режим
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Въпроси и задачи
1. Определете типа на мрежовата карта, с която разполага вашият компютър.
2. Посочете разликите между маршрутизатор и комутатор.
3. Какво устройство ще използвате в кабелна локална мрежа, ако желаете безжични системи
да имат достъп до нея?
4. Кой кабел осигурява най-добра среда за пренос?
5. Какъв кабел използват съвременните локални мрежи за преносна среда? Коя е масово разпространената категория?
6. Посочете правилната последователност при подредбата на: суич, принтер, рутер, безжична
точка за достъп, доставчик на интернет, лаптоп.
7. Определете вида на кабела, който е използвал вашият доставчик на интернет, за да ви осигури достъп до глобалната мрежа.
8. Опитайте се да определите какви устройства участват в изграждането на домашната ви
връзка към интернет и ги назовете с наименованията им спрямо функциите, които изпълняват.

3 Свързване и конфигуриране
на малка локална мрежа
TCP/IP протоколен стек
TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) е основният протоколен стек, необходим за функционирането на глобалната мрежа интернет (фиг. 1). В момента този протокол се поддържа стандартно от всички модерни операционни системи. Наименованието на стека се базира на

Фиг. 1. TCP/IP протоколен стек
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двата основни протокола в него, TCP и IP. Състои се от 4 слоя, които са подредени в йерархична последователност и съдържат набор от съвместно работещи протоколи. Подредбата и наименованията
на отделните слоеве, както и малка част от включените протоколи са показани на фиг. 1.
Всяко комуникационно устройство, което използва интернет, трябва да има инсталиран този протоколен стек. Устройствата, отговарящи на това условие, се наричат хостове. Предаваните данни
обикновено се разделят на малки части, наричани пакети. Това се прави, с цел да се управляват
по-лесно и да не се натоварва мрежата. В противен случай тя ще бъде заета само от едно предаване
и няма да може да се използва от другите хостове, които искат също да предават. Например изпращането на голям файл по мрежата изисква разбиването му на пакети. Когато пакетите пристигнат при
получателя, те се сглобяват в правилната последователност и се получава цялостният файл.
Инфраструктурата на интернет позволява всеки пакет да бъде изпращан по различен път до крайния получател. Това се налага в случаите, когато някой път бъде натоварен и забавя предаването или
вече не функционира. Пътят, по който преминава пакетът, се нарича маршрут, а неговият избор –
маршрутизиране.

Мрежови протоколи
Протоколът IP (Internet Protocol)
IP е основен протокол в TCP/IP стека. Отговаря за маршрутизирането на пакета от мрежата на
подателя през междинните машрутизатори до мрежата на получателя. За реализирането на тази
функция се използват IP адреси, идентифициращи еднозначно хостовете и мрежите, към които принадлежат. Например всеки компютър притежава уникален IP адрес.
Възможно е едно устройство да има повече от един IP адрес. Такъв е случаят с маршрутизаторите, които притежават поне два интерфейса, осигуряващи свързване към различни мрежи. Всеки от
интерфейсите е необходимо да притежава собствен уникален IP адрес.
Съществуват два стандарта за представяне на IP адресите в зависимост от версията на
IP протокола, който се използва. Действащият
стандарт в момента се означава като IPv4. При
него IP адресът е 4-байтов (1 байт са 8 бита) и се
записват с 4 десетични числа в интервала от 0 до
255, разделени с точки (фиг. 2). Пример за такъв
адрес е 192.168.1.15.
Всеки IP адрес логически се разделя на две
части: адрес на мрежата (Net ID) и адрес на
хоста (Host ID). По този начин в една и съща
Фиг. 2. Структура и деление на IP адрес
мрежа могат да бъдат адресирани множество
компютри. В дадения по-горе пример за IP адрес 192.168.1.15 адресът на мрежата е 192.168.1, а
адресът на хоста е 15 (фиг. 2). Правилното изписване на адреса на мрежата изисква липсващите позиции за хост да се запълват с нули, т.е. 192.168.1.0. Например IP адресът 192.168.1.16 е следващият
адрес в същата мрежа (192.168.1.0) с адрес на хоста 16.
Мрежовата маска е тази, която показва за един IP адрес докъде стига адресът за мрежата и кой
е адресът на хоста в нея (фиг. 2). Мрежовата маска не съществува самостоятелно. Като IP адреса тя
също е 4-байтова и е прикрепена към него. Стандартните мрежови маски използват две стойности,
които в десетичен вид са 0 и 255. Позициите на числата 255 показват адреса на мрежата (Net ID),
а позициите на 0 – адреса на хоста (Host ID). Например за анализираните IP адреси 192.168.1.15 и
192.168.1.16 стандартната мрежова маска е 255.255.255.0.
Класове IP адреси
Съществуват 5 класа IP адреси (по IPv4). Класифицират се по стойността на първия байт. Наименованието на отделните класове и диапазонът от стойности за първия байт от адреса в десетичен
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Клас

Десетична стойност
на първия байт

клас А

от 1 до 126 включително

клас B

от 128 до 191 включително

клас C

от 192 до 223 включително

клас D

от 224 до 239 включително

клас E

от 240 до 254 включително

вид са показани в табл. 1. Стандартните мрежови маски за клас могат да се видят в табл. 2.
Адресите от клас D и клас E се използват за
служебни цели и не притежават мрежови маски. За назначаване на хостове са предназначени
само първите три класа, за които има определена и мрежова маска. Статистическата информация за броя на мрежите и адресите е представена
и в табл. 3.

Област на действие на IP адресите
Областта на действие на IP адресите ги разделя
Таблица 1
на публични и частни. Публичните адреси са валидни за цялата IP мрежа. Те представят хостовете
Клас
Мрежова маска
в интернет. Частните IP адреси са предназначени
за конфигуриране на локални мрежи, за да не се
клас А
255.0.0.0
заемат публични интернет адреси. Те функционират само в рамките на локалната мрежа, къдеклас B
255.255.0.0
то са назначени. При работа с интернет частните
IP адреси се преобразуват в публични IP адреси.
клас C
255.255.255.0
Обикновено тази функция се изпълнява от мар
клас D
липсва
шрутизатора (рутера) на LAN мрежата. Той се явява и шлюз (gateway) на мрежата към интернет или
клас E
липсва
друга LAN мрежа. Шлюзът управлява преминаването на пакетите от една мрежа в друга.
Таблица 2
За всеки от трите класа са дефинирани области от частни IP адреси:
Клас
Брой мрежи Брой адреси
клас А – адресите започват с 10. Примери за частни адреси от клас А са: 10.0.0.12,
клас А
127
16777216
10.10.1.100;
клас B – адресите започват със стойности от
клас B
16384
65536
интервала [172.16;172.31]. Примери за частни
клас C
2097152
256
адреси от клас В са: 172.16.0.12, 172.17.1.12,
172.31.0.100;
Таблица 3
клас C – адресите започват със 192.168.
Примери за частни адреси от клас C са:
192.168.0.12, 192.168.17.12, 192.168.100.1. Този тип адреси се срещат най-често при конфигурирането на малки локални и офис мрежи, защото осигуряват възможност за адресиране до 254
устройства, което е напълно достатъчно.
Протоколът ICMP (Internet Control Message Protocol)
Протоколът ICMP се счита за неделима част от IP, защото използва неговите услуги. Чрез него
крайните хостове и маршрутизатори обменят служебна информация и съобщения за грешки.

Транспортни протоколи
Транспортните протоколи използват адреси, наречени портове и сокети. Портовете са 16-битови
числа в интервала [0; 65535].
Портът и ІР адресът съвместно образуват сокет (89.68.180.5:21). Двойка сокети (от двете страни
на комуникацията) еднозначно идентифицира едно ТСР съединение. Един сокет може да участва в
няколко съединения едновременно.
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Протоколът TCP (Transmission Control Protocol)
TCP е връзково-ориентиран протокол, който използва предварително създадени от него сигурни логически връзки за изпращане на данни между две комуникиращи устройства. Например при
предаване на съобщение между компютър А и компютър Б чрез TCP се преминава през следните
стъпки:
1. Изгражда се логическа връзка между двата компютъра, наречена сесия. Това означава, че те са
се уговорили за необходимите параметри, които трябва да се спазват при предаването на данните.
2. При успешно изградена сесия се предават данните под формата на пакети. Процесът на предаване се грижи да не се допускат грешки, както и да не се разбърква последователността на пристигане на отделните пакети. Това гарантира сигурността на връзката.
3. Разпадане на логическата връзка след приключване на предаването.
TCP може да поддържа едновременно множество логически връзки, базирани на сокети. Благодарение на тази възможност потребителите на интернет могат по едно и също време да отварят няколко интернет страници, да слушат онлайн музика, да свалят файлове и да изпълняват много други
дейности.
Протоколът UDP (User Datagram Protocol)
UDP е безвръзков протокол. Не изгражда логическа връзка. Не контролира реда на пакетите с
данни. Не следи какво е изпратил. Затова предаването му е ненадеждно (може да има загуба на пакети). Това означава, че UDP изпраща пакетите без предварителна уговорка с приемащата страна. Тя
разбира за това при получаване на пакет.
UDP е подходящ за малки съобщения, които могат да се предадат с един пакет. Този протокол е
по-бърз от TCP.

Приложни протоколи
Протоколът HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
HTTP e протокол за трансфер на хипертекст. Терминът hyper означава, че документът съдържа
връзки, които могат да се избират. Неговото развитие осигурява поддържането на сложни типове
данни, които лежат в основата на съвременния Web.
HTTP работи в приложния слой на TCP/IP стека и използва TCP за гарантирана доставка. Поддържа схемата клиент/сървър. Клиентът може да бъде браузър, паяк или друг потребителски инструмент, който използва URL (Uniform Resource Locator) адреси за изпращане на заявка до HTTP
сървър, осигуряващ желаната услуга.
Системата URL предлага единен начин за наименуване на ресурси. Всеки документ (файл) може
да се намери чрез неговия универсален идентификатор (фиг. 3), който е съставен от три части:
1. Тип на протокола за достъп. При услугата
WWW за тип на протокол за достъп се указва
http. Допустими са mailto (за електронна поща),
ftp (за прехвърляне на файлове) и др. Първата
част завършва с двоеточие (:).
2. Име на компютър съгласно приетото адресиране в интернет (обяснено по-долу). Това име
Фиг. 3. Структура на URL адрес
се предхожда от две наклонени черти (//).
3. Пълното име (path) на файла съгласно определените стандарти на използваната операционната система и типа на протокола за достъп. Започва с наклонена черта (/). Може да липсва. Тогава
се има предвид име по подразбиране. Например при протокола http много често това е index.html
(зависи от настройките на съответния сървър).
В интернет е прието цифровите (IP) адреси на хостове да се заменят с имена, които улесняват
потребителя при тяхното запомняне и използване за достъп до сървър. Имената са подредени в
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йерархична дървовидна структура (на нива) под формата на области от имена (Domain Name), наречени домейни.
Управлението на домейните в интернет се изпълнява от система, наречена DNS (Domain Name
System), а сървърите, които предлагат такава услуга – DNS сървъри. Основното £ предназначение е
да асоциира IP адреси с буквено-цифрови имена, което позволява хостовете да бъдат групирани по
географски принцип или по тяхната принадлежност към някаква организация.
Имената се състоят от отделни части, разделени с точка. Най-високо в йерархията са приети трибуквени означения за области от определен тип или двубуквени за обозначаване на държави. Те се
наричат top-level домейни. Такива съкращения са например:
.edu – образователни институции;
.gov – правителствени организации;
.com – големи корпорации или бизнес организации;
.net – доставчици на интернет услуги;
.org – други видове организации;
.bg – България.
Организации и отделни хора могат да запазват имена на домейни от второ ниво, като например
google.com, abv.bg. Втората част от името (от дясно наляво) се използва за идентифициране на организация, а всяка следваща част може да бъде име на по-малко подразделение, име на компютър или
устройство. Например kmk.fmi-plovdiv.org означава компютър, предлагащ услугата WWW в подразделение kmk на организацията fmi-plovdiv.
Протоколът FTP (File Transfer Protocol)
Протоколът FTP е създаден за трансфер (качване, сваляне) на файлове. Използва услугите на TCP
като транспортен протокол през стандартен порт 21.
Протоколът DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Протоколът DHCP осигурява динамичното конфигуриране на хостове в мрежата без намеса на
системен администратор. DHCP е базиран на клиент/сървър архитектура. Клиентите (хостовете)
изпращат заявка, а DHCP сървърът отговаря с конфигурационни параметри – IP адрес, време за използване на този адрес, адрес на шлюз по подразбиране (default gateway), DNS сървъри и др.
Автоматичното раздаване на IP адреси е най-често използваният вариант, когато клиентско устройство се свързва към рутер на локална мрежа за достъп до интернет. В този случай на рутера е
стартиран DHCP сървър.
Протоколи за електронна поща
Електронната поща използва следните протоколи:
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – протоколът осигурява предаването на електронно съобщение между пощенските (SMTP) сървъри на подателя и получателя чрез двупосочно TCP съединение през порт 25. SMTP сървърът обикновено се използва за изпращане на e-mail.
POP3 (Post Office Protocol, версия 3) и IMAP4 (Internet Message Access Protocol, версия 4) – протоколите се използват за четене и обработка на получени e-mail съобщения след пристигането им
на пощенския сървър на клиента. Използва се един от двата протокола.

Конфигуриране на малка домашна мрежа
В предишния урок беше проектирана схема на малка локална мрежа, която може да бъде използвана при изграждането на домашна мрежа. В нея бяха включени безжичен рутер, суич, няколко
компютъра и безжични клиентски устройства. Получените знания от този урок могат да помогнат за
преминаване към следващата стъпка – конфигуриране на мрежата с IP адреси. Примерна конфигурация е представена на фиг. 4. За адрес на мрежата е избран частен адрес 192.168.10.0 от клас C със
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стандартна мрежова маска 255.255.255.0. Такъв адрес позволява адресирането до 254 хоста, което е
предостатъчно за малка локална мрежа.
Клиентските устройства могат да получат IP адреси, като последната цифра от адреса на мрежата
(в случая 0) се замени със стойност от интервала [2;254], например 192.168.10.3. Адресът, завършващ на 1 (192.168.10.1), обикновено се назначава на шлюз (gateway), който в случая е маршрутизаторът на мрежата. На рутера е активиран и DHCP сървър, който раздава динамични IP адреси. Част
от устройствата са получили точно такива адреси. Останалите адреси са назначени статично.
Определянето на типа на получаване и начина на назначаване на IP адрес на компютър с Windows
операционна система може да стане по следния начин:
От Control Panel се избира опцията Network and Sharing Center, която дава възможност за промяна на
настройките на избран от нас мрежов интерфейс чрез опцията Change adapter settings.
След избор на опцията Change adapter settings операционната система ни дава възможност за избор на мрежов интерфейс, за който да направим промените. Броят на интерфейсите зависи от
наличните мрежови карти и портове, с които разполага компютърната система.
Десният бутон на мишката върху избрания интерфейс ще отвори контекстно меню, откъдето се
избира последната опция Properties. Изборът £ предизвиква отваряне на допълнителен прозорец,
в който се избира протоколът TCP/IP (версия 4).
След избора на протокола се натиска бутонът Properties. Той отваря нов прозорец, където са търсените от нас настройки.
Предлагат се два варианта за избор:
• Obtain an IP address automatically – тази възможност позволява на компютъра да получи автоматични настройки от DHCP сървър. Изборът на DNS сървър е на Obtain DNS server address automatically.

Фиг. 4. Конфигуриране на мрежата с IP адреси
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• Use the following IP address – тази опция дава възможност да се направят ръчни настройки на предложените параметри. На фиг. 5 са показани настройки, отговарящи на настройките на лаптопа от
фиг. 4. В ролята на първи DNS сървър е посочен рутерът на локалната мрежа, а за втори IP адресът
8.8.8.8, който е един от DNS сървърите на Google.
Маршрутизаторът също притежава възможност за настройка на този вид параметри. Понеже е
междинно устройство с поне два мрежови интерфейса, той получава публичен IP адрес 213.161.167.67
за интерфейса (WAN интерфейса), свързан към доставчика.

Фиг. 5. IP настройки на мрежов интерфейс

Речник
socket

с¥кет

комбинацията IP_адрес:порт

Въпроси и задачи
1. Какво е хост?
2. Какво е маршрутизиране?
3. Кой протокол от TCP/IP протоколния стек отговаря за маршрутизирането на пакетите в
мрежата?
4. За какво служи мрежовата маска?
5. Каква е разликата между адрес на мрежата и адрес на хост от нея?
6. Кои класове IP адреси се използват с мрежова маска?
7. Каква адресация се използва на ниво транспортен слой?
8. Какво означава връзково-ориентиран протокол?
9. За какво служи DNS системата?
10. Каква е ролята на DHCP сървъра в една мрежа?
11. Анализирайте структурата на URL адреса: http://kmk.fmi-plovdiv.org/kmk-lectures/info.html.
12. Ако е зададен IP адрес на мрежа 192.168.0.0, определете:
• коя е стандартната мрежова маска, която му съответства;
• какъв адрес ще зададете на шлюза на мрежата;
• какъв е диапазонът от IP адреси, които могат да бъдат назначавани на хостовете в
мрежата.
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4 LAN мрежи, IP адреси и мрежови маски –
упражнение
За да затвърдите получените досега знания за компютърни мрежи, решете следните задачи.
Задача 1. Посочете грешния IP адрес:
• 192.165.0.1;
• 192.168.100.101;
• 87.126.74.156;
• 88.256.75.25.
Задача 2. Определете класовата принадлежност на следните IP адреси:
• 192.168.101.100;
• 206.13.01.48;
• 10.10.10.100;
• 23.96.52.53.
Посочете стандартната мрежова маска и адреса на мрежата за всеки един от тях.
Задача 3. Научете IP адреса на компютъра си, като използвате командата ipconfig /all от командния
прозорец Command Prompt. Открийте използваната мрежова карта от върнатите в списъка и определете: IP адреса (IPv4 Address), използваната мрежова маска (Subnet Mask), адреса на шлюза (Default
Gateway), адресите на DNS сървърите (DNS Servers) и адреса на DHCP сървъра (DHCP Server). Сравнете вашия IP адрес с този на съседния компютър.
Упътване: Командата ipconfig (за актуалните версии на Windows) с параметър /all връща списък от
поддържани мрежови интерфейси за конкретната система. Обикновено в даден момент се използва
един от тях, който се отличава с търсените в задачите параметри.
Задача 4. Използвайте командата ping w.x.y.z от прозореца Command Prompt, като заместите последователността w.x.y.z с научения:
• IP адрес на съседен компютър;
• IP адрес на шлюз.
При успешно свързване командата връща резултат от няколко реда (обикновено четири за
Windows варианта), в които е указано времето до пристигане на отговора от отсрещната страна.
Упътване: Командата ping се използва за проверка за наличието на свързаност с друг хост чрез
задаване на името (например ping google.bg) или IP адреса му (например ping 216.58.206.163). Разполага с допълнителни параметри, които могат да се разгледат след задаване само на командата ping.
Чрез нея може да се научи IP адресът на хост, ако се знае името му. Например ping abv.bg ще върне
IP адреса на хоста abv.bg.
Задача 5. Използвайте Google търсачката с фраза what is my ip и открийте кой е вашият публичен
IP адрес. Сравнете го с научения IP адрес чрез командата ipconfig. Коментирайте получените резултати.
Упътване: По принцип сравняваните IP адреси трябва да се различават, като се вземе под внимание частният характер на локалните IP адреси.
Задача 6. Направете справка в сайт на доставчик на хостинг услуги за възможността да регистрирате в измислен от вас домейн и каква е цената за извършване на тази услуга.
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5 Споделяне на ресурси в локална мрежа
Споделени ресурси
Основното предимство на LAN мрежите е възможността за достъп и съвместно използване на
ресурси, предлагани от други участници в нея. Реализирането на тази основна функционалност е
свързано с наличието на необходимите хардуерни устройства и специализиран софтуер.
Към хардуерните решения могат да бъдат причислени клиенти, сървъри, допълнителни устройства
(принтери, плотери, дискови устройства) и др. Някои от допълнителните устройства са свързани към
компютърни системи за отдаване, а други, които разполагат с мрежови интерфейсни карти, могат да
бъдат включени директно към LAN.
Софтуерните решения обхващат използваната операционна система (ОС) и специфичните управляващи програми (драйвери) за допълнителните устройства.
Съвкупността от всички тези средства се означават с термина мрежови ресурси.
Компютърната операционна система е основният софтуер, който осигурява възможностите за комуникация между устройствата и отдаването на ресурси за общо ползване. Обикновено една такава
система се нарича мрежова операционна система (network operating system, NOS). Всички съвременни
операционни системи поддържат такива мрежови възможности.
Разрешаването на отдалечен достъп до определен ресурс (устройство или данни) преминава през
етап, наречен създаване на споделен ресурс (creating a share), а отдадените по този начин ресурси се
наричат споделени ресурси. Достъпът до тези ресурси може да се реализира по един от двата начина:
чрез мрежи с равноправен достъп от тип peer to peer;
чрез мрежи от тип клиент/сървър.
Типът на мрежата зависи от начина на администрирането ѝ (как и от кого се управляват мрежовите
ресурси).

Мрежи с равноправен достъп
Тези мрежи използват равноправна работна група (peer to peer), в която всеки компютър функционира и като клиент, и като сървър. Всеки потребител администрира самостоятелно ресурсите на
своята система. Липсва специално обособен компютър за сървър, което означава, че няма йерархична
организация и зависимост.
Предимствата на такъв тип мрежи са:
Евтина реализация и инсталиране. Не са необходими скъпи и сложни сървърни системи, както и
специално обучен персонал за администрирането им. Тези мрежи представляват съвкупност от
потребителски работни станции, които разполагат с мрежова операционна система, позволяваща
равноправно споделяне на ресурси. Съвременните ОС поддържат тази възможност.
По-голяма стабилност в сравнение с клиент/сървър мрежите. Теоретично сървърът може да спре
да функционира, което означава прекратяване на достъпа до споделените от него ресурси. При
мрежите с равноправен достъп отказът на една работна станция не води до срив в цялата мрежа.
Недостатъците на peer to peer мрежите са в областта на сигурността, администрирането и производителността.
От гледна точка на сигурността и администрирането могат да се посочат следните недостатъци:
Наличие на множество пароли за достъп до ресурсите на отделните компютри, което принуждава
потребителите да пазят копия с тези пароли. Това може да се окаже проблем за сигурността.
Различията в техническите познания на потребителите могат да доведат до нарушаване на сигур-
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ността на мрежата. Обикновено сигурността на цялата мрежа зависи от познанията на най-неграмотните потребители.
Затрудняване при търсенето на файлове поради липса на централно място за разположение на
споделените ресурси. Това неудобство води до проблеми с поддържането на резервни (backup)
копия на данните и софтуера, защото всеки потребител е отговорен за своя компютър и няма гаранция, че ще изпълни тази операция или в кой момент ще го направи.
Производителността на този тип мрежи също може да създаде проблеми:
Работната станция е предназначена за работа с един потребител. Нейната скорост може да бъде
забавена при използване на споделените ѝ ресурси от отдалечен потребител.
Необходимо е работната станция да бъде включена през цялото време, за да има достъп до споделените ѝ ресурси дори когато нейният потребител го няма. Това може да създаде проблеми и със
сигурността.
Такъв тип мрежи са трудни за разширяване (мащабиране), защото стават по-неуправляеми като
цяло. Те са добър вариант за малки организации с ниска степен на споделяне на ресурси и ограничени финансови възможности.

Мрежи от тип клиент/сървър
При този тип мрежи се поддържа централизирано администриране на компютър, работещ със
специален сървърен софтуер и мрежова ОС (NOS). Сървърът идентифицира потребителя по име и
парола и определя достъпа му до споделените ресурси. Тези ресурси се разполагат на отделни компютри (сървъри), които нямат основен потребител. Те се явяват многопотребителски машини, които
управляват своите споделени ресурси между потребителите.
Предимствата на такъв тип мрежи в сравнение с мрежите с равноправен достъп са:
Сигурността се управлява централно. Всички потребителски акаунти и пароли се администрират
и проверяват централизирано, преди на даден потребител да се разреши достъп до желания от
него ресурс. Това премахва необходимостта от използване на множество пароли.
Лесно поддържане на резервни копия на данните и софтуера, понеже се намират на определен
сървър.
На потребителите не се налага да търсят къде в мрежата се намират необходимите им ресурси.
Сървърите са оптимизирани за изпълнение на мрежовите услуги. Разполагат с мощни процесори,
с повече памет, по-големи и бързи дискове.
Лесни за разширяване (мащабируеми). Разположението на ресурсите, тяхното управление и сигурността са централизирани, което означава, че функционирането на такава мрежа не се влияе
от размерите ѝ.
Недостатъците на такъв тип мрежи са свързани с:
Високата цена на хардуера и софтуера за сървърните системи.
Необходимост от допълнителен обучен персонал за администрирането им.
Възможност за отказ на сървъра. В този случай се използват различни подходи за намаляване на
подобни рискове, което повишава цената на мрежата като цяло.
В някои случаи могат да бъдат използвани и двата подхода за реализиране на мрежа от комбиниран тип.

Споделяне на мрежови ресурси
Процесът на споделяне в мрежата зависи от мрежовата ОС. Тя трябва да осигурява средства за
контрол на достъпа до споделените ресурси. Съществуват два начина за постигане на това:
сигурност на ниво споделен ресурс (share-level security);
сигурност на ниво потребител (user-level security).
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Сигурност на ниво споделен ресурс
При този случай споделянето на определен ресурс, например папка, изисква установяването и на
парола. За да може някой да направи достъп до споделената папка, той трябва да въведе вярна парола
при поискване. Това е голям проблем при наличието на много потребители и много споделени ресурси.
Сигурност на ниво потребител
Този подход позволява по-лесно управление на сигурността в средни и големи мрежи. Всеки
потребител притежава потребителско име (акаунт), защитено с парола. Всеки споделен ресурс се
конфигурира така, че достъпът до него да е възможен от потребител, притежаващ потребителски
акаунт. Паролата е една и осигурява достъп до множество мрежови ресурси. Може да се извърши и
проследяване (одит, audit) кой осъществява достъп до определен ресурс.
Споделяне на папка с помощта на File Explorer в Windows 10
При споделянето на папка в Windows 10 е необходимо да се направят две неща, след като се избере
опцията Properties от контекстното ѝ меню: отдаване на папката чрез таба Sharing и разрешаване на
достъпа до нея чрез таба Security.
Отдаване на папката чрез таба Sharing става по следния начин:
Стартира се File Explorer и се намира желаната папка за споделяне, например ПапкаЗаСподеляне
(фиг. 1).

Фиг. 1. Стъпки 1–2
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С десен бутон на мишката върху папката се извиква контекстното ѝ меню и се избира опцията
Properties (фиг. 1).
Избира се табът Sharing (фиг. 2) и се натиска бутонът Share, с което се предизвиква отварянето
на нов прозорец, където трябва да се посочи групата или отделен потребител, с който се споделя
ресурсът. За целта се използва падащото меню, отляво на бутона Add. Търси се групата Everyone.
Ако липсва, се изписва. Натиска се бутонът Add. Избраната група трябва да се появи в списъка
отдолу.

Фиг. 2. Стъпки 3–4
От Permission Level се избира нивото на отдаване на ресурса. По подразбиране е Read – само за
четене, а Read/Write добавя и позволение за модифициране.
Потвърждава се с бутона Share, след което се появява нов прозорец (фиг. 3), указващ начина на
изписване на пътя за достъп до папката от компютър в локалната мрежа.
Потвърждението се извършва с бутона OK.
Последователността от стъпки за разрешаване на достъпа до споделената папка чрез таба Security
е показана на фиг. 4.
Избира се табът Security и се проверява дали в предложения списък съществуват потребителят
или групата, за които е споделена папката. Обикновено при използване на бутона Share се извършват и необходимите промени, свързани с разрешението за достъп в секцията Security. При
липсата на целевия потребител или група в списъка е необходимо да бъдат добавени чрез бутона
Add.
От серията прозорци с наименование Select Users or Groups се избира бутонът Advanced, след което
Find Now за откриване на желания потребител или група и добавянето им към списъка с разрешения.
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Фиг. 3. Стъпка 5

Фиг. 4. Разрешаване на достъпа до споделената папка чрез таба Security
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Достъп до споделената папка през LAN
Достъпът до споделения ресурс в локалната мрежа може да се получи, като се стартира File Explorer
и се избере местоположението Network.
Избира се желаният компютър от намерените в локалната мрежа, след което се достъпва и желаната папка – в случая папказасподеляне (фиг. 5).
Достъпът до папката може да се осъществи и с изписване на мрежовия път до нея \\laptopxxxx\
папказасподеляне в позицията за адрес на File Explorer.
След отваряне на споделената папка нейното съдържание може да бъде копирано по стандартния
начин в друга папка на вашия компютър или модифицирано, ако е разрешено.

Фиг. 5. Стъпка 2

Използване на мрежов принтер
За да може да се използва един принтер в локалната мрежа, той трябва да бъде инсталиран на
определен компютър и споделен или да притежава мрежов интерфейс за директно свързване към
LAN. Това ще позволи на останалите компютри в локалната мрежа да го използват при необходимост.
Процесът на отдаване преминава през следните стъпки:
Прави се достъп до принтерите чрез последователността Control Panel/Devices and Printers. С десен
бутон върху желания принтер се избира опцията Printer properties (фиг. 6).
Избира се табът Sharing (фиг. 7). Поставя се отметка на Share this printer и се въвежда името, с което принтерът ще се открива (например PrinterSh) в локалната мрежа. Потвърждава се с бутона ОК.
Споделеният принтер се маркира с иконата
.
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Фиг. 6. Избор на принтер за споделяне

Фиг. 7. Споделяне на принтер

Използване на споделен принтер в LAN
Потребителят, желаещ да използва споделен принтер, първо трябва да е сигурен, че разполага с
мрежов вариант на драйвера за този принтер, който се изисква да бъде инсталиран и на неговия компютър. Версията на драйвера трябва да отговаря на инсталираната операционна система на компютъра
на потребителя. Възможен е и вариант принтерът вече да е инсталиран. Ако липсва, това може да се
направи със следните стъпки:
Стартира се File Explorer и се избира местоположението Network.
Избира се компютърът със споделен принтер,
след което с левия бутон на мишката се щрака два пъти бързо върху иконата на принтера
(фиг. 8). Изчаква се, докато се инсталира драйверът, след което принтерът трябва да се появи в
секцията Devices and Printers на Control Panel.
Инсталираният вече принтер може да се използва по стандартния начин от всяко приложение, което позволява печат. Едно от необходиФиг. 8. Инсталиране на принтер
мите условия за нормално изпълнение на печата
е, че отдалеченият компютър със споделения
принтер трябва да е включен.
Необходими допълнителни настройки
За правилното функциониране на отдадените устройства освен описаните по-горе стъпки е необходимо да се маркират и следните допълнителни опции от секцията Control Panel/Network and Internet/
Network and Sharing Center/Change advanced sharing settings:
Turn on network discovery – позволява откриването на съществуващи компютри в локалната мрежа.
Turn on file and printer sharing – разрешава процеса на отдаване на ресурси.
Turn on password protected sharing – тази опция изисква потребителско име и парола за достъп до
ресурса. Опцията Turn off password protected sharing премахва необходимостта от парола.
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Речник
network operating
system
backup

н˜туърк опер˜йтинг
систем
б˜къп

мрежова операционна
система
резервно копие

Въпроси и задачи
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Избройте някои мрежови ресурси в LAN.
Кои ресурси наричаме споделени?
Колко типа LAN мрежи познавате според начина на администрирането им?
Посочете някои предимства на мрежите от тип клиент/сървър.
Какви нива на сигурност могат да се постигнат при споделяне на ресурси?
Създайте папка Тест на някой от твърдите дискове на вашия компютър. Споделете папката с групата Everyone и задайте пълни права за достъп до нея. Направете достъп от друг
компютър в мрежата.

6 Защита на информацията в мрежова среда
Рискове, свързани с работата в мрежова среда
Компютърните мрежи са бъдещето за обмен на информация. Те непрекъснато се развиват и усъвършенстват. Този факт налага необходимостта от сигурна защита на данните от загуба или злоупотреба.
Възникват два основни приоритета:
защита от отказ и възстановяване;
мрежова сигурност.

Защита от отказ и възстановяване
Хардуерните повреди могат да бъдат сериозна причина за загуба на информация, затова е необходимо вземането на определени мерки за защита и възстановяване на данните от сривове. Могат да
се предприемат някои препоръчителни действия в тази насока:
Използване на аварийно захранване за избягване на проблеми с електрозахранването. Често срещан вариант е включването на UPS устройства, които притежават батерии, съхраняващи определено количество заряд. Така се осигурява време за работа на системата след прекъсване на
основното захранване.
Архивиране на данните с помощта на програма за архивиране в случай на повреда на твърд диск
или вирусен проблем. Необходимо е осигуряване на допълнително устройство, на което да се
съхраняват архивираните данни.

Мрежова сигурност
Осигуряването на мрежовата сигурност е много важна дейност при използването на мрежова
среда. Известни са много случаи на проникване в компютърните мрежи на правителствени и бизнес
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организации, както и сериозни атаки от компютърни вируси, които засягат компютърните системи
на много потребители. Терминът сигурност се свързва с необходимите действия, които трябва да се
предприемат за защита на един компютър и съдържащата се в него информация. Заплахите могат да
бъдат външни и вътрешни.
Външни заплахи
Външните заплахи могат да възникнат, когато локалната мрежа е свързана към друга мрежа, например интернет. Използват се различни методи на проникване:
1. Неоторизирано използване на чужди потребителски имена и пароли
Всяко лице, което се нуждае от достъп до ресурсите на определена система или мрежа, е необходимо да се превърне в неин потребител чрез придобиването на профил (акаунт) – комбинация от
потребителско име (username) и парола (password), които му осигуряват определени права за достъп
до файлове, програми и хардуер. Паролата е последователност от букви, цифри и символи и се използва за удостоверяване на правилния потребител. Процесът на получаване на права за достъп до
ресурсите на системата или мрежата се нарича оторизация. Ако някой използва чужд профил, без
да е упълномощен за това, се казва, че е налице неоторизирано използване и e налична предпоставка
за нарушаване на сигурността.
2. Атаки от тип „отказ на услуга“ (Denial of Service, DoS)
Тези атаки целят прекъсване на установена връзка или възпрепятстване на създаването на такава
към мрежата. Те не предизвикват срив в системата, а наводняват мрежата с непотребни пакети или
симулират мрежов проблем, който прекъсва комуникацията.
3. IP спуфинг
При този подход се променя IP адресът на подателя в изпращаните пакетите, така че да изглежда,
че са генерирани от сигурен източник. Получателят не знае това и насочва отговорите на приетите
заявки към хоста, съответстващ на заложения IP адрес.
DoS атаките често използват този подход за претоварване на мрежата и устройствата с подправени
пакети.
4. Компютърни вируси и червеи
Компютърните вируси са самовъзпроизвеждащи се програми, които могат да се разпространяват от една система на друга чрез прикрепяне на кода им към различни файлове без съгласието или
знанието на потребителя. Някои от тях са безобидни и досадни (например извеждат съобщения на
екрана). Други са злонамерени и се стремят към унищожаване на файлове (програми, данни).
Червеят е самовъзпроизвеждащ се вирус, който използва мрежата, за да разпраща свои копия до
крайните устройства. За разлика от вируса, компютърният червей не се нуждае от прикачване към вече
съществуваща програма. Разпространява се като прикрепен файл към електронната поща, като изпълними файлове, като HTML страници, съдържащи скриптове, или като документи с макроси.
5. Троянски коне
Това са злонамерени програми, представящи себе си като полезен софтуер с цел събиране на важ
на информация и изпращане на атакуващия или отваряне на вратичка в сигурността на атакуваната
система. Например лъжлив екран за логване в системата, кражба на поверителни данни (пароли,
информация за банкови сметки и кредитни карти), контрол над системата и др.
Вътрешни заплахи
Вътрешните заплахи са тези, които могат да се извършат директно върху избрана система или
през локалната мрежа. Мотивите за подобни пробиви в сигурността могат да бъдат свързани с корпоративен шпионаж, недоволни служители или случайни (непланирани) попадения.
Мерки за сигурност
Външните и вътрешните заплахи могат да бъдат избегнати при прилагане на определени мерки
за сигурност като:
1. Използване на операционни системи с висока степен на сигурност
Съвременните операционни системи удовлетворяват това изискване. Например разновидностите
на Windows или Linux очакват въвеждането на валидно потребителско име и парола, за да позволят
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зареждане и работа със системата. Съхранението на паролите е във вид, неудобен за осъществяване
на лесен достъп до тях.
2. Автентикация и идентификация
Автентикацията е процес на удостоверяване на правилния потребител. В качеството на синоним
на термина автентикация понякога се използва терминът проверка на идентичност. Идентификацията позволява на субекта да назове себе си. За целта се използват различни идентификатори като
парола, личен идентификационен номер, криптографски ключ и др.
Например правилността на паролата за определено потребителско име гарантира, че потребителят
е автентичен.
Друг често използван идентификатор за удостоверяване на самоличността на регистриран вече
потребител на даден уебсайт като част от процеса на влизане е използването на „бисквитки“ (cookies).
Те могат да спестят повторно въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до
този сайт. Представляват текстови данни, които се съхраняват на клиентската система, обвързват се с
конкретен браузър и сайт и съдържат информация, която браузърът изпраща към сървъра при всяка заявка. Бисквитките имат различен период на валидност – от временни файлове, съществуващи до момента
на напускане на уебсайта или деактивиране на използвания уеббраузър, до запазени за указан срок.
3. Криптиране на данните
Криптирането на данните е технология, базирана на науката криптография. Криптирането използва
код или ключ за разбъркване (шифриране) и след това за подреждане (дешифриране) на данните с цел
представянето им в първоначалната им форма. Данните се криптират с помощта на алгоритъм или шифър.
4. Използване на защитна стена (Firewalls) и прокси сървър
Защитната стена филтрира входящите и изходящите пакети и определя дали да разреши преминаването на даден пакет. Тя се настройва от администратора на мрежата и обикновено се разполага
на шлюза (gateway) на мрежата.
Прокси сървърът функционира като посредник между системите от вътрешната мрежа и тези от
външната. Например една от функциите на такъв сървър е свързана с кеширане (съхраняване) на web
страници за подобряване на качеството на web услугата.
5. Използване на антивирусен софтуер
В днешно време е задължително използването на антивирусни програми за защита на системата
от вируси. Антивирусният софтуер открива вирусни инфекции, сигнализира за тях и се опитва да
предотврати евентуални техни поражения.
6. Ограничаване на физическия достъп
Тази стъпка е свързана с определяне на степента на директен физически достъп на лица до ресурсите на мрежата. При висока степен на сигурност сървърите и устройствата за връзка трябва да се
поставят в зони без достъп на физически лица освен упълномощените за това. Работните станции,
които се намират в незащитени райони, трябва да ограничават по софтуерен начин достъпа до важ
ните данни в мрежата.

Основни нормативни документи
Съвременното общество и свързаните с него обществено-икономически реалности са пряко обвързани с компютърните технологии и тяхното динамично развитие. Този факт поражда значими
юридически проблеми, свързани с правната регламентация на софтуера, базите данни и защитата
им като интелектуални продукти. Филипините са първата страна в света, включила през 1972 г. в
авторското си право компютърните програми. През 1980 г. в САЩ също се приема Закон за авторското право върху компютърните програми. Подобни стъпки се правят във Франция и Германия.
През 1991 г. Съветът на Европейските общности издава Европейската директива за правна защита
на компютърните програми.
Българският Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) също разглежда компютърните програми и базите данни като обекти на авторско право и съдържа текстове, свързани със
закрилата им от използване, копиране и разпространение.
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Минималното ниво на технически и организационни мерки при обработване на лични данни и
на допустимия вид защита е определено от Комисията за защита на личните данни в Наредба № 1
от 30.01.2013 г. Тя разглежда защитата на автоматизираните информационни системи и/или мрежи
като система от технически и организационни мерки за защита от незаконни форми на обработване
на личните данни.
Условията и редът за предоставяне на удостоверителни услуги чрез електронни документи и
електронен подпис са описани в Закона за електронния документ и електронния подпис.

Основни принципи, гарантиращи сигурността
на информацията
Представените мерки за сигурност имат за цел да запазят основните принципи, свързани с гарантиране на сигурността на информацията:
предотвратяване на неупълномощен достъп до данните и ресурсите на системата и мрежата;
запазване на конфиденциалността (поверителността) и целостта на информацията, което означава, че тя може да бъде използвана и променяна само от упълномощени потребители;
осигуряване на непрекъснат достъп за упълномощените потребители;
използване на стандартизирани решения за защита, основаващи се на международни стандарти и
протоколи за сигурност.

Основни начини и средства за защита на мрежата
от неоторизиран достъп
Осъществяването на мерките за сигурност може да бъде постигнато по различни начини и с
различни средства. Те могат да бъдат реализирани софтуерно или хардуерно, а понякога и като комбинация от двата подхода.
1. Поддържане на потребители с различни нива на достъп
Поддържането на множество потребители от една операционна или уебсистема е възможност,
която позволява използването на потребителски акаунти за осъществяване на достъп до системата
или мрежата. Процесът на оторизация задава правомощията на всеки потребител, което води до
ограничаване на действията му до позволените за него, с което определя неговото ниво на достъп.
Например Windows 10 предлага възможност за създаването и използването на два типа акаунти, осигуряващи различни нива на достъп:
Администраторски (Administrator), позволяващ пълен контрол над компютъра и достъп до всички
програми, настройки, файлове и др. Могат да се създават или премахват други потребителски
акаунти, да се извършват настройки на операционната система, да се инсталират/деинсталират
софтуерни и хардуерни компоненти.
Стандартен (Standard), който ограничава потребителя до използване на софтуер и възможността
да прави промени, които не оказват въздействие върху другите потребители или сигурността на
системата.
2. Използване на сигурни пароли
Важна част от всеки план за сигурност е използването на колкото е възможно по-сложна парола. Когато
се налага потребител да избира парола, сигурните системи налагат някои изисквания (политики) като:
Паролите не трябва да са думи или числа, които лесно да бъдат отгатнати поради връзката си с
потребителя (например име, фамилия, рождена дата и др.).
Паролата трябва да бъде лесна за запомняне от потребителя, за да не се записва някъде.
Повечето системи, поддържащи пароли, правят разлика между главна и малка буква. Използването на комбинация от тях създава по-сигурна парола (например AlExooTr).
По-голямата дължина на паролата и включването на специални символи я прави по-сигурна (например AlEx!2#ooTr).
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В среда с висока сигурност е необходимо потребителите да се задължават да сменят паролата на
определен период от време, като новата парола не трябва да прилича на старата.
3. Криптиране на файлове
Криптирането на файлове е операция, която шифрира съдържанието на файловете и ги запазва
във вид, който не може да бъде прочетен от друг освен от създателя им. За правилното им разчитане
е необходим ключ, който притежава само собственикът им. Например Windows 10 предлага такава
възможност от контекстното меню на избран файл чрез последователността от стъпки Properties/
Advanced/Encrypt contents to secure data.
4. Използване на криптиращи протоколи
Криптиращите протоколи са необходими за защита на данните при пренос по мрежата. Съще
ствуват различни реализации на такива протоколи. Например TLS (Transport Layer Security) и неговият
предшественик SSL (Secure Sockets Layer) са криптиращи протоколи, осигуряващи сигурност на комуникацията по интернет. Уебсайтовете, които използват криптирана връзка със SSL или TLS, имат URL
с префикс „https:“ вместо „http:“.
5. Използване на електронен (цифров) подпис
Електронният подпис замества стандартния при подписване на електронни документи. Той е електронен, криптиран печат за потвърждаване, че изпращаната цифрова информация идва от подписващия
и не е изменена. Цифровият подпис не криптира данните, а помага да се гарантира:
Автентичност – потвърждава, че подписващият е този, за когото се представя.
Цялост – гарантира, че съдържанието не е променено или манипулирано след цифровото подписване на документа.
Невъзможност за отричане от страна на подписалия – доказва произхода на едно подписано електронно съдържание.
6. Сигурност на електронната поща
Електронната поща може да бъде достъпна за потребителите чрез уебприложение или пощенски
клиентски софтуер, инсталиран на използваната система (например Windows Mail). Препоръчително
е при изпращане или получаване на съобщение да се осигури връзка чрез криптиращи протоколи.
Почти всички уебварианти за електронна поща в момента поддържат такъв тип връзка. Може да
се разпознае по URL префикса „https:“. Пощенският клиентски софтуер също дава възможност за
използване на криптиране, което се задава при настройка на опциите на пощенския акаунт, стига да
бъде поддържано от доставчика на услугата. Допълнително и в двата варианта може да се използва
електронен подпис за доказване на автентичността на съобщението.
При използване на електронна поща е препоръчително спазването на следните съвети:
да не се отварят електронни съобщения, ако подателят липсва, не е разпознат или полето за подател съдържа данни на получателя;
да се игнорират съобщения, съдържащи само хипервръзки.
7. Поддържане на актуални версии на софтуерните продукти
Актуалните версии на използвания софтуер разрешават проблема с открити бъгове, които могат
да се окажат предпоставка за нарушаване на сигурността на системата. Препоръчително е да се
извършва актуализация на инсталираните програми. Обновяването на антивирусния софтуер и промените („ъпдейтите“) на операционната система трябва да се извършват периодично, а там, където
е възможно – и автоматично.
8. Контролиране на достъпа до мрежата чрез защитни стени
За контролиране на достъпа до мрежата могат да се използват защитни стени, които да са подчинени
на планирани правила за защита спрямо потока от данни, който трябва да бъде разрешен. Възможно е
внедряването им и в локалната мрежа за създаване на безопасност при съвместна работа на различни
отдели, офиси и групи от една и съща организация. Те могат да бъдат реализирани софтуерно или
да комбинират хардуерни и софтуерни решения. Софтуерните защитни стени могат да бъдат инсталирани на всеки персонален компютър, за да го защитават, докато хардуерните са предназначени за
защита на мрежата. Обикновено, когато една програма се опита да осъществи достъп до интернет за
първи път, софтуерните защитни стени питат дали да £ разрешат достъп. Защитната стена не може
да защити от вирусна атака.
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Задаване на права на достъп до ресурси в локална мрежа
в среда Windows 10
В предишния урок беше представена последователност от стъпки за споделяне на папка и принтер
в средата на операционната система Windows 10. В стъпка 4 беше коментирана възможността за избор
на ниво на позволение между предложените опции Read (само за четене, по подразбиране) и Read/
Write (с добавяне на позволение за модифициране и изтриване).
Съществува вариант за отдаване на ресурса (папката) с използването на бутона Advanced Sharing
(фиг. 1). Този бутон отваря нов прозорец, в който трябва да се сложи отметка на опцията Share this folder
и да се посочи име, с което се отдава ресурсът (например ПапкаЗаСподеляне). С бутона Permissions се
задава групата или отделен потребител, с който се споделя ресурсът. В този пример това е подразбиращата се група Everyone, за която е поставена и отметка за модифициране на документа (Change) в
колонката Allow. Възможните опции за избор са:
Read – позволява да се виждат имената на отделните папки, файловете и техните атрибути, да се
стартират програми, да се копират файлове.
Change – включва всички привилегии от Read, като допълва позволения за: създаване на папки,
добавяне на файлове към папки, модифициране на съдържанието във файловете, изтриване на
файлове или папки.
Full Control – включва всички привилегии от Change, като добавя възможности за промяна на позволения за файлове и вземане на собствеността върху тях.
Друг потребител или група може да се добавят от бутона Add. От серията прозорци с наименование
Select Users or Groups (фиг. 2) се избира бутонът Advanced, след което Find Now. В получените резултати
са предложени всички възможни варианти за избор.
Използването на опцията Advanced Sharing не извършва модификации в секцията Security, свързани с целевата група или потребител, затова е необходимо те да се направят допълнително и да са
съобразени с предварително зададените права.

Фиг. 1. Използване на Advanced Sharing
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Фиг. 2. Добавяне на друг потребител или група

Фиг. 3. Отдаване на ресурс под различно име
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Windows 10 позволява и възможност за отдаване на даден ресурс под различни имена с различни
позволения за достъп за различните потребители и групи. За извършване на това действие е необходимо да се използва бутонът Add от прозореца Advanced Sharing, показан на фиг. 3.
Някои действия и съвети, свързани с управлението на споделените ресурси и задаването на позволения за тях, могат да бъдат представени по следния начин:
Определят се потребителите, групите и техните позволения за необходимите им ресурси.
Възможността за обединяване на потребители в групи улеснява процеса по задаване на позволения върху споделените ресурси.
Позволенията трябва да се задават пестеливо.
Ресурсите се организират така, че папки, имащи еднакви изисквания за сигурност, да бъдат разположени в обща папка, след което само тя да бъде споделена.
Назначените имена на споделените ресурси трябва да осигуряват лесното им разпознаване и намиране от потребителите, както и да се поддържат от всички операционни системи.

Въпроси и задачи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Какви рискове съществуват при работа в мрежова среда?
Кои са основните приоритети, свързани с опазване на данните при работа в мрежова среда?
Избройте някои външни заплахи за сигурността в мрежова среда?
Какви мерки за сигурност могат да се предприемат за предотвратяване на вътрешна заплаха
срещу индивидуална система?
Какво означава криптиране на данните?
Каква е ролята на защитните стени?
Посочете начини и средства за защита на мрежата от неоторизиран достъп?
За какво служи електронният подпис?

7 Споделяне на файлове и папки в локална мрежа –
упражнение
За изпълнението на това упражнение е необходимо да разполагате с администраторски права за
акаунта ви или да присъства преподавател, който знае администраторската парола.
Задача 1. Създайте папка SharedFolder на избрано от вас устройство. Открийте съществуващи *.pdf
файлове и копирайте няколко от тях в новосъздадената папка. Изпълнете следните действия:
Прегледайте таба Sharing и Security от опцията Properties на контекстното меню на създадената
папка. Коментирайте съществуващите позволения (Permissions).
Използвайте бутона Share от таба Sharing и споделете папката с групата Everyone с позволение за
четене и запис. Прегледайте отново нейните два таба Sharing и Security и коментирайте измененията.
Задача 2. Научете името на компютъра си (или IP адреса му) и се опитайте да получите достъп до
новосъздадената папка със съдействието на съученика си от съседния компютър. За целта стартирайте
File Explorer и използвайте един от посочените начини за достъп до нея:
изберете местоположението Network, след което потърсете името на вашия компютър, където би
трябвало да се намира споделената от вас папка, и направете достъп до него;
задайте в полето за адрес мрежовия път до споделената от вас папка по следния начин:
\\Име-на-компютър\име-на-споделена-папка
\\IP-адрес-на-компютър\име-на-споделена-папка

Опитайте се да преименувате файл от нея. Копирайте папката с нейното съдържание на компютъра,
откъдето е направен достъпът. Коментирайте резултатите от извършените действия.
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Задача 3. Създайте документ на MS Word и го запишете в папката SharedFolder. Направете достъп
до него от съседния компютър. Опитайте да го отворите, модифицирате и запишете. Коментирайте
резултатите от извършените действия.
Задача 4. Създайте подпапка на папката SharedFolder с избрано от вас име. Копирайте в нея създадения документ на MS Word. Изпълнете следните действия:
Направете достъп до него от съседния компютър. Опитайте да го отворите, модифицирате и запишете. Коментирайте резултатите от извършените действия.
Използвайте бутона Share от таба Sharing и променете позволението за достъп до подпапката за
групата Everyone само за четене. Направете отново достъп до документа в тази подпапка от съседния компютър. Опитайте да го отворите, модифицирате и запишете. Коментирайте резултатите от
извършените действия.

8 Информация и услуги за гражданите в интернет
Броят на потребителите в интернет постоянно расте. Съвременното общество се нарича
„информационно“ и поради факта, че в интернет имаме достъп до голям обем информация и до
голямо разнообразие от услуги. Важни и много полезни за гражданите са електронните услуги –
електронно управление и електронно правителство. Естествена цел на България е да развие тези
услуги на ниво, което съответства на други страни от ЕС. От 2001 г. се работи по създаване на
електронно управление, но различни проблеми влияят негативно на развитието му. Слабото развитие
на електронните услуги ограничава ползите за фирмите, гражданите и обществото като цяло. Въпреки
(НАП, nap.bg), Министерство
това някои администрации като Национална агенция по приходите
на финансите (МФ, minfin.bg), Национален осигурителен институт
(НОИ, nssi.bg) и Национален
статистически институт
(НСИ, nsi.bg) са постигнали значителен напредък при въвеждането на
административни електронни услуги. Такива услуги са:
търсене на работа;
попълване и подаване на данъчни декларации;
регистриране на нова фирма;
проверка на състоянието на здравни и социални осигуровки;
попълване на формуляри за различни документи – например за издаване на копие на удостоверение за раждане;
справка за краткосрочни или дългосрочни обезщетения (при безработица или болест);
гласуване при провеждане на политически избори и референдуми;
подаване на разнообразни заявления.
Използването на някои електронни услуги изисква притежаването на електронен подпис. Той се
издава от сертифициран орган (фирма) и съдържа важна информация: име на титуляря, сериен номер,
дата на валидност и др. Представлява електронен документ, който криптира информация (банково
нареждане, подаване на данъчна декларация и др.) при изпращане по електронен път. Това е гаранция,
че информацията не е била променена по пътя на изпращането и удостоверява подателя.
Необходимостта от въвеждане на електронните услуги се дължи на техните предимства:
обслужване на „едно гише“ – т.е. на едно място може да се извърши обслужване по различни
въпроси;
електронна обработка на документи – намаляване на хартиените носители на информация;
улесняване живота на гражданите и дейностите на фирмите;
намаляване на разходите на двете страни – администрация и граждани, фирми;
повишаване на ефективността на администрацията;
облекчаване на взаимодействията между администрация и граждани, фирми;
пестене на време за граждани и фирми;
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достъп до документи и формуляри по всяко време;
възможност за следене на историята на документи;
подаване на митнически декларации;
справки за дължими или платени различни данъци – ДДС, корпоративни и др.

Електронно правителство (eGovernment)
Електронното правителство реализира съществена част от е-услугите за гражданите на една
държава. По своята същност то представлява държавно управление на база електронни средства за
обработка, предаване и разпространение на информация. Естония е страната, която често се дава като
модел за е-правителство, който да се следва. Предимствата, които носи електронното правителство, са:
то е достъпно 24 чˆса в денонощието;
използват се единни стандарти както за документи, така и за обслужване;
има гласност при приемане на държавни решения и прозрачност на властта;
има прозрачност и привлекателност на икономиката за инвестиции;
има достъпност до всички държавни нормативни актове;
съкращават се разходите за скъпоструващ държавен апарат вследствие на реформите;
извършва се оптимизация на системата за държавни покупки;
улеснява се всекидневието на гражданите и бизнеса.
Адресът на сайта на е-правителството на Република България е: egov.bg. На него може да се намери
информация за институциите и е-услугите в страната.

Речник
government

гˆвърмънт

държава, правителство

Въпроси и задачи
1.
2.
3.
4.

Избройте е-услуги, които познавате.
Кои администрации в България са достигнали най-високо развитие в е-услугите?
Какви предимства на електронните услуги знаете? А на е-правителството?
Заредете сайта egov.bg. От категорията Граждански права изберете подкатегорията Удостоверяване и упражняване на граждански права, след което изберете услугата Подаване на жалби.
Потърсете отговори на следните въпроси:
• Колко са начините за подаване на жалба?
• Коя е институцията, до която се подава жалбата?
• От кого може да бъде подадена жалбата?
• Какво е предназначението на жалбата?
• В какъв срок комисията се произнася по жалбата?
• Колко е таксата за услугата?
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9 Информация и услуги за гражданите в интернет –
упражнение
Използване на електронни услуги от сайта mon.bg
Министерство на образованието и науката
(МОН) е основният държавен орган, който взема
решения за функционирането на образователната
система на България. Това министерство определя
бъдещето на образованието, има контролна
функция върху него и в същото време го ръководи.
Да разгледаме официалната интернет страница на
МОН, намираща се на адрес www.mon.bg (фиг. 1).
Извършете следните дейности:
Потърсете информация за рейтинговата система за висшите училища в България – раздел
Фиг. 1
„Висше образование“.
В същия раздел потърсете информация за чуждестранен университет.
Потърсете информация за условията, на които трябва да отговаря студент, за да получи „Студентски кредит“.
Проучете колко на брой банки отпускат подобни кредити.
Проучете каква е лихвата по кредита.
Проучете какви такси и комисионни дължи студентът кредитополучател.
Проучете какви видове кредити могат да бъдат отпуснати.
Потърсете информация за „Иновативните училища“. Каква е целта на програмата, как се
кандидатства за участие в нея?

Използване на електронни услуги от сайта egov.bg
Заредете сайта на е-правителството на Република България – www.egov.bg (фиг. 2.), и изпълнете
следните задачи:

Фиг. 2
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1. Опазването на околната среда, природата, растителността трябва да са основна задача на всеки
от нас. При ново строителство на сгради е необходимо да бъде издадено съответното разрешително
за премахване на растителност. Последвайте пътя: Околна среда/Растителност (Зелена система, Озеленяване) и изберете услугата Издаване на разрешение за кастрене и премахване на растителност в общински
терени при ново строителство. Потърсете отговор на въпросите:
Коя институция предоставя услугата?
Какви документи са необходими?
Къде ще бъде получен резултатът?
Колко струва услугата?
Колко време ще отнеме?
Кой издава удостоверението?
2. Държавната агенция за закрила на детето е създадена с решение на Министерския съвет. Нейни
отговорности са свързани с намаляване на детската бедност; осигуряване на равен достъп до качествено образование; подобряване здравето на децата и др. Използвайки сайта на е-правителство, намерете
повече информация за Агенцията. Намирате ли координати за връзка: адрес, телефон, е-мейл, интернет
адрес? Заредете сайта на Агенцията и се запознайте подробно с информацията, разположена там.
Потърсете и други интересни и полезни електронни услуги, които сайтът на е-правителството
предлага.

Използване на електронните услуги от сайта noi.bg
Националният осигурителен институт (НОИ) е публична институция, която управлява държавното
обществено осигуряване в Република България. НОИ администрира задължителното осигуряване
за общо заболяване и майчинство, безработица, трудова злополука и професионално заболяване,
инвалидност, старост. Осигуряването е задължение и отговорност на всеки трудещ се. Заредете сайта
на Института www.noi.bg (фиг. 3) и извършете следните дейности:
Намерете списък с е-услугите, които Институтът предлага, и се запознайте с тях.
Намерете е-услуга за Изчисляване на прогнозна пенсия и Справка за статус на социално осигуряване. Каква информация трябва да се попълни,
за да се ползва услугата?
Какви информационни материали има за
предлаганите е-услуги?
Намерете и свалете формуляр обр. П-20 Заявление за издаване на удостоверение. Колко на
брой удостоверения могат да бъдат издадени със
заявлението?
Проучете за какво служи персоналният идентификационен код (ПИК)? Намерете заявление
за получаване на ПИК. Свалете го и попълнете от
ваше име.
Запознайте се и с други е-услуги, предлагани
Фиг. 3
от НОИ.

Използване на електронни услуги от сайта bspb.org
Неправителствена организация (НПО) е фондация или сдружение, което е независимо от
управлението на държавата. Развива обществена дейност без стопанска цел, т.е. не извлича печалба.
Сферата на дейност на НПО е широка: опазване на околната среда, взаимопомощ, спортни клубове
и др. Заредете сайта на НПО „Българско дружество за защита на птиците“ www.bspb.org (фиг. 4) и
извършете следните дейности:
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Потърсете информация за дейностите, които
извършва Дружеството. Как се финансира?
Кога е основано?
Проучете какви ресурси и материали предлага Дружеството за образованието в България?
Свалете тези от тях, които предизвикат интерес у вас.
Проучете как може да станете: член на Дружеството, доброволец, член от групата в социална мрежа?
Намерете списание с информация за миграцията на птиците. Свалете го и се запознайте
със съдържанието му.
Фиг. 4
Регистрирайте се за получаване на електронния бюлетин.
Потърсете в интернет сайтове и на други НПО. Потърсете информация за електронните услуги,
които предлагат.

10 Електронна търговия
Що е електронна търговия (е-търговия)?
Преди появата на интернет търговията е била значително ограничена в сравнение с днес,
имайки предвид възможностите на информационните технологии. Основните причини са времето
и пространството. Дори да си представим, че магазините могат да бъдат отворени по 24 чˆса в
денонощието, то пазаруването пак би било ограничено, понеже само част от клиентите могат да ги
посещават. Освен това е ограничен и броят на стоките, които предлага магазинът. Един магазин в
интернет е неограничен от гледна точка на времето и пространството. На практика няма ограничение
и в броя на стоките, които се предлагат. Да разгледаме например електронен магазин за книги – той
може да предлага милиони книги, както и различна информация за тях – цена, автор, жанр и др.

Предимства на е-търговия
Могат да бъдат посочени следните предимства на е-търговия, които увеличават все повече нейното
влияние в сравнение с традиционната търговия:
стоките, предлагани в един е-магазин, са многократно повече, отколкото в един традиционен магазин;
клиентите посещават е-магазина, докато сърфират в интернет от своя дом. Днес вече е възможно
пазаруването и от смарттелефон;
е-магазинът и клиентите не се съобразяват с работно време. По този начин е-магазинът работи 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината;
броят на продаваните книги, компактдискове, билети и др. в интернет е много по-голям, отколкото при традиционните търговци;
при реализиране на покупка в интернет продавачът се ангажира с доставката на стоките. Съще
ствува и адекватна система за рекламации на дефектни стоки;
за редица стоки е необходимо техническо обслужване, обратна връзка, компетентна поддръжка –
това може да се реализира с подходящ електронен формуляр на уебсайта.
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Области на приложение на е-търговия
Можем да посочим следните области на приложение на електронната търговия:
е-обучение – масовото приложение на информационните и комуникационните технологии в
практиката променя съществено образователната система. Появява се необходимост от непрекъснато обучение (т.нар. обучение през целия живот). Променят се и методиките на обучение,
които все повече се базират на интернет. В глобалната мрежа функционират десетки хиляди образователни сайтове. Много от тях са безплатни за използване, но друга част са комерсиални и за
да се ползват, е необходимо заплащане;
е-банки – електронното банкиране е един доста разпространен и успешен електронен бизнес.
Той позволява на клиентите да имат достъп до банковите си сметки. За целта не е нужно наличието на някакъв специален софтуер. За стимулиране на тази дейност някои банки предлагат
по-ниски такси за онлайн търговия. Е-банкирането спестява на банките и клиентите време и
средства, както и дава възможност за самообслужване. С тази услуга клиентите имат възможност
и да проверяват различни атрибути на своята сметка – минали трансакции, плащане на сметки,
превеждане на пари и др.;
е-поща – комуникацията е в основата на всеки бизнес. Електронната поща навлиза все повече в търговията, защото комбинира пощенските услуги и телефонните разговори. Голяма част
от компаниите общуват помежду си по електронен път. Електронното писмо дава възможност
за прикрепване на файлове (форматирани документи, презентации, изображения, ценови листи,
е-фактури и др.), като по този начин информацията се споделя лесно и бързо. Освен това дадено
електронно писмо може да бъде изпратено до няколко различни електронни пощи. Като разновидност на електронната поща може да се разглежда и онлайн чатът, който също предоставя
възможност за мигновено споделяне на файлове;
е-справки – играят важна роля в откриването на информация, продукти, услуги. Базите данни
са разположени на едно място и осигуряват достъп на всеки. Примери за онлайн справки могат
да бъдат телефонни указатели, жълти страници за телефонни номера на компании, уебсайтове на
хора и фирми. Телекомуникационните компании в България предоставят възможност за справки
на електронни фактури на техни клиенти. Е-фактурите могат да съдържат детайлна информация
за проведените разговори, тяхната цена, както и такива от минали периоди;
е-сделки – интернет променя начина на купуване и продаване на акции и ценни книжа. Е-сделките предлагат цени в реално време и по този начин потребителите могат да реагират също в реално
време на промените на финансовия пазар;
е-инженеринг – глобалната мрежа променя драстично инженерното дело. Преди няколко години
е било необходимо всички, работещи по общ проект, да бъдат в един офис, за да могат да обменят информация. В някои случаи се е налагало изпращането на проект в друго населено място.
За тази цел той е бил разпечатван и изпращан по пощата, след което се проверява и дообработва.
Това изисква много ръчна работа и коства много време.

Закон за електронна търговия (ЗЕТ)
За безопасното и сигурно пазаруване в интернет е необходимо да се знаят основни положения от ЗЕТ:
Чл. 4, ал. 1. Доставчикът на услуги на информационното общество е длъжен да предоставя
безпрепятствен, пряк и постоянен достъп на получателите на услугите и на компетентните органи
до следната информация:
1) името или наименованието си;
2) постоянния си адрес или седалището и адреса си на управление;
3) адреса, на който упражнява дейността си;
4) данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща, за осъществяване
на пряка и навременна връзка с него.
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Съвет: уверете се, че на сайта, от който сте решили да пазарувате, е налична информация за
продавача; адреси, телефони за контакт, наименование на фирмата.
Чл. 4, ал. 2. Когато при предоставянето на услуги на информационното общество се посочват
цени, те трябва да се обозначават по ясен и разбираем начин. Доставчикът на услуги е длъжен да
указва дали цените включват данъци, такси и разноски, които формират крайната цена.
Съвет: цените на стоките и услугите трябва да са ясно и разбираемо обявени. Проверете каква
ще е крайната цена, за да получите пратката със стоката до дома си.
Чл. 6, ал. 1. Доставчик на услуги, който изпраща непоискани търговски съобщения по електронната
поща без предварително съгласие на получателя, е длъжен да осигури ясното и недвусмислено
разпознаване на търговското съобщение като непоискано още с постъпването му при получателя.
Съвет: често при е-търговията част от изискуемата информация е e-mail за обратна връзка. Впоследствие
той се използва от фирмите за рекламиране. Получавайки тези реклами, те трябва да са обявени като
„Непоискано търговско съобщение“. Вие имате право да се откажете от такива съобщения в бъдеще.

Електронни пари (е-пари)
Електронните пари представляват средство за плащане на стоки и услуги по електронен път.
Подобно на банкнотите и монетите те могат да бъдат ползвани за плащане на разнообразни стоки
и услуги – в хипермаркет, на бензиностанция, на ПОС терминално устройство и др. Този платежен
инструмент е известен като електронно портмоне и най-често представлява карта с чип, която
е заредена с определена сума пари. Е-пари могат да бъдат използвани от голям брой електронни
устройства: банкомати, терминали и по интернет. Изпълняват същите функции както и книжните
пари, като могат да бъдат заменяни за пари в брой и да бъдат разменяни между хората. Различаваме
следните видове е-пари:
карти (смарткарти) – зареждат се с парична стойност в банки. За целта собственикът на картата внася паричната сума кеш (в брой). При плащане с картата трябва да се използва специално устройство – четец за смарткарти, наречено ПОС терминал (банкомат). Системата БОРИКА
(Банкова организация за разплащане с използване на карти) обслужва плащанията по операции
с банкови карти на територията на България от 1993 г.;
софтуерни е-пари – използва се специален софтуер за осъществяване на разплащания. Този вид
е-пари се нарича още мрежови пари. Те могат да бъдат трансферирани в мрежа от компютри,
които имат връзка с интернет.
Нека споменем и една доста бързо развиваща се виртуална валута – биткойн. Наименованието
произлиза от английските думи bit – единица информация, и coin – монета. Тя не се контролира
от никоя институция и може да се добива от потребителите като възнаграждение за извършена
изчислителна работа с помощта на изчислителната мощ на компютрите им.

Електронни разплащания чрез софтуерни системи
в интернет
Системите за електронни разплащания в интернет представляват централизирани (управляват се
от централната банка на съответната страна) или децентрализирани системи (напр. биткойн), чрез
които хората и фирмите могат да превеждат или получават пари.
Известни онлайн системи са: PayPal, Moneybookers, WebMoney, eCash, CyberCash. След извършването на регистрация в съответната система всеки има възможност да изпраща или получава пари
до всеки друг регистриран потребител. Повечето от компаниите предлагат и приложения за мобилни
устройства. Системата за електронни плащания в България чрез интернет е ePay.bg, създадена през
2000 г. (фиг. 1). Целта на системата е да се осигури възможност на български търговци да извършват
плащания по интернет, свързани с национални и международни банкови карти. Другата цел е да се
даде възможност на притежатели на национални дебитни карти да извършват плащания в интернет
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с български търговци. Системата осигурява средства за въвеждане на необходимата информация
от двете страни на плащането, осъществява връзка с националния картов оператор – БОРИКА.
Клиентите и търговците получават идентификационни номера от системата след регистрация.
Евентуално електронно разплащане между тях се
извършва чрез идентификационните им номера,
като ePay.bg предоставя на двете страни подробни
справки за извършените преводи.
Банките също предлагат системи за е-разплащания, като предлагат следните услуги: проверка в реално време на наличност, плащания и
Фиг. 1
постъпления по сметката. Освен проверки могат
и да се нареждат преводи към други сметки и банки. Някой такива системи са: ДСК Директ, ССВ
Online, e-postbank.bg и др.

Речник
coin
pay
pal
booker
money
cash
cyber

койн
пей
пал
букър
м³ни
кеш
сˆйбър

монета
плащам
приятел
букър
пари
пари в брой
кибер

Въпроси и задачи
1.
2.
3.
4.

Какво е предназначението на е-парите? Какъв е техният физически вид?
Избройте видовете електронни карти. Каква е основната разлика между тях?
Какви области на приложение намира е-търговията?
Намерете повече информация в интернет за виртуалните пари биткойн, за PayPal и за ePay.bg.

11 Електронна търговия – упражнение
За да затвърдите и разширите знанията си в областта на електронната търговия, изпълнете следните
задания:
1. Закупуване на външен твърд диск
Разгледайте различни уебсайтове, предлагащи продажба на хардуерни устройства, и потърсете
външен твърд диск с оптимална цена (имайки предвид съотношението цена – производител –
технически характеристики). Намирате ли информация за търговеца: име, адрес, телефон, e-mail
за контакт (има ли и други начини за връзка с продавача)? Опитайте се да намерите отговори на
следните въпроси:
Получихте ли информация за крайната цена?
Можете ли да научите подробности за характеристиките на продукта?
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Каква информация трябва да въведете за финализиране на покупката?
Направете опит да закупите и друг продукт от същия магазин.
2. Е-обучение
Намерете в интернет фирми, предлагащи онлайн обучение. Потърсете курсове за програмите
Photoshop, CorelDraw, AutoCad. Опитайте се да намерите отговори на следните въпроси:
Какви начини за връзка имате с обучаващата институция?
Как протича обучението?
Какви други курсове се предлагат?
Колко струва курсът? Има ли допълнителни такси?
Какъв документ ще получите при успешно завършване на курса?
3. Е-банка
Потърсете в интернет сайт на банка и се запознайте с онлайн услугите, които предлага. Намерете
е-услуга „кредитен калкулатор“. Като параметри на кредита задайте 4000 лв. и срок от 5 години.
Отговорете на следните въпроси:
Какви са допълнителните разходи за евентуалния кредит?
Колко е годишният лихвен процент?
Колко ще е месечната вноска?
Колко е общата дължима сума, която трябва да се върне?
Има ли допълнителни изисквания и условия към кредита?
4. Е-застраховане
Основно задължение на собствениците на автомобили в България е сключването на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ (фиг. 1). Потърсете в интернет сайт на застрахователна
компания и проверете онлайн каква е цената на застраховката за различни видове превозни средства:
мотоциклет, лек автомобил, автобус, тежкотоварен камион.
Има ли допълнителни условия към застраховката?
Каква информация трябва да се попълни?
Възможно ли е разсрочено плащане? Води ли това до оскъпяване?
Как ще бъде получена застраховката?

Фиг. 1
5. Електронен подпис
Потърсете информация в интернет за Квалифицирания електронен подпис (КЕП). Отговорете на
следните въпроси:
Какво е електронен подпис и как се ползва?
За какво се използва КЕП?
Кои фирми предлагат издаването на КЕП?
Каква е цената за издаване на КЕП за срок от 12 месеца?
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III Приложни програми
1 Шаблони и теми в текстов документ
Шаблони
В практиката често се създават и обработват текстови документи, които имат точно определена
структура (рамка). Такива са стандартните автобиографии (популярни като CV – curriculum vitae),
професионалните автобиографии, визитни картички, дневен ред на заседание на дадена организация, календари, формуляри, поздравителни картички и др. В MS Word работата с такъв вид текстови
документи се улеснява с използването на т.нар. шаблони. Шаблонът е тип документ, който след
стартиране създава копие на себе си. Той се записва във файл с разширение .dotx или .dotm (типът
.dotm позволява да се използват макроси във файла, но тук няма да разглеждаме тази възможност).
Идеята е не всеки път да се изгражда структурата на подобен документ от начало, а да се предостави
възможност да се използва шаблон с предварително зададено оформление на страница, шрифтове,
полета и стилове. След попълване на създаденото копие от шаблона с текст и специфична информация, характерни за конкретния документ, той може да се съхрани като файл с разширение .docx
отделно от шаблона, на базата на който е създаден.
Използване на готов шаблон
С помощта на команда New от страница File
може да се отвори нов документ (Blank document)
или да се използва базата от готови шаблони на
Microsoft.

За да използвате готов шаблон в MS Word 2016,
трябва да изпълните следната последователност
от действия:
Изпълнете команда New от страницата File.
От списъка с категоризирани шаблони можеФиг. 1
те да направите избор на готов шаблон от дадена категория или да приложите търсене на шаблон по зададена ключова дума в полето Search
for online templates (фиг. 1).
След избор на конкретен шаблон в появилия се прозорец за преглед на шаблона щракнете върху
бутон Create. В резултат се създава нов текстов документ, съдържащ избрания шаблон. Така създаденият текстов документ позволява извършване на допълнителни корекции, като предоставя
възможност за добавяне и редактиране на неговата съдържателна част и съхраняването му като
нов шаблон.

Фиг. 2. Някои примери за използване на готови шаблони за сертификат или диплома
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Ако например търсим шаблон за грамота, диплома или сертификат, бихме могли да намерим подходящ чрез търсачката (напр. с ключови думи certificate, award или diploma) или като отворим някоя
от категориите шаблони, в случая Education или Personal (фиг. 2).
Създаване на шаблон
Всеки документ, създаден в MS Word, който
съдържа текст, графики, таблици и др., може да
бъде съхранен като шаблон.
За да съхраните даден текстов документ като
шаблон, е необходимо да изпълните следната
последователност от действия:
Изпълнете команда Save As от страница File.
Чрез щракване върху бутона Browse се появява диалогов прозорец Save As. В полето Save as Type изберете типа Word Template
Фиг. 3. Избор на тип при съхраняване на
(*.dotx) (фиг. 3). В резултат местоположетекстов документ като шаблон
нието за съхраняване на файла се променя
автоматично по подразбиране да бъде в папката Custom Office Templates, но то може да бъде променено спрямо вашия конкретен избор за
местоположение при съхраняване на документа като шаблон.
Документите могат да бъдат съхранявани като шаблони и с помощта на команда Export и изпълнение на следната последователност от действия:
избор на възможността Change File Type в панела Export (фиг. 4);
избор на тип Template (*.dotx) в полето Change File Type и щракване върху бутона Save as.

Фиг. 4. Съхраняване на текстов документ като шаблон с помощта на команда Export
Добавяне на защита на съдържанието на шаблон
Още в момента на съхраняване на даден текстов документ (в това число и като шаблон) може
да се добавят настройки относно контрола на достъпа и модифициране на съдържателната част на
шаблона. За да се реализира това, е необходимо в диалоговия прозорец Save As да се щракне върху
бутона Tools и от появилия се падащ списък на бутона да се избере команда General Options. В диалоговия прозорец General Options могат да бъдат зададени следните настройки:
В полето Password to open може да се въведе парола за отваряне на документа.
В полето Password to modify може да се въведе парола за разрешаване на достъпа до редактиране на документа.
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Фиг. 5. Добавяне на защита относно достъпа и/или модификация на съдържанието на шаблон
Защитата относно достъпа до текстов документ (аналогично шаблон), както и до неговото
съдържание с цел предотвратяване на възможността за изтриване или редакция на информация в него може да бъде извършена и с помощта
на команда Info от страница File, като в появилия
се панел Info от падащия списък на бутона Protect
Document могат да бъдат използвани някои от
следните възможности (фиг. 6):
Mark as Final – документът се настройва да
бъде само за четене и чрез тази настройка се информират други потребители, че документът е в
окончателната си версия.
Encrypt with Password – в този случай се реализира ограничаване на достъпа до документа чрез
въвеждане на парола при неговото отваряне.
Фиг. 6
Restrict Editing – тази възможност за ограничаване на редактирането в документ ще обсъдим малко по-нататък при разглеждане на темата „Формуляри в текстообработваща система“.

Практическа задача
От списъка с категоризирани шаблони в MS
Word изберете готов шаблон за коледна кар-

тичка (напр. фиг. 7), като приложите търсене
на шаблон по зададена ключова дума Christmas
в полето Search for online templates. Редактирайте поздравителния текст на български език и го
оформете във вид на художествен текст. Съхранете полученият документ отново като шаблон.

Фиг. 7
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Теми в текстов документ
Темата на един компютърен документ е съвкупността от унифицирани дизайнерски елементи –
цветове, шрифтове и графики, които определят външния вид (изглед) на документа. Програмите MS
Word, MS Excel и MS PowerPoint осигуряват различни готови стандартни теми на документи. Разбира
се, всеки потребител може също да създаде сам собствена тема. Той може да променя определени
дизайнерски елементи на създадена вече тема и след това да я съхрани като готова за ново използване. Темите на документите могат да се споделят от всички MS Office програми. Така текстови
документи, работни листове на електронни таблици и компютърни презентации имат един и същи
съгласуван изглед (фиг. 8). Прилагането на нова тема към даден документ се извършва чрез командата Тhemes на менюто Design.

Фиг. 8. Една и съща тема и цветна схема, използвана в MS Word, MS PowerPoint и MS Excel
Цветова промяна на тема
Промяната на цветовете на дадена тема е една от най-съществените промени на дизайна на компютърния документ. В темата има приети правила за видимост, така че да може лесно да се променят цветове по всяко време на работа с документа. Промяната на цветовете на темата може да бъде
извършена чрез менюто Colors (фиг. 9а).
Промяна на шрифтовете на тема
С промяната на шрифтовете на темите се актуализират всички заглавия и водещи символи в тек
ста на документа. С командите от менюто Fonts могат да се извършват промени на шрифтовете на
заглавията и на основния текст, които се използват в темата (фиг. 9б).
Промяна на ефектите на тема
Ефектите на една тема са контурните линии и запълващи конструкции (Fill effects) на дадено графично изображение. Те се задават и към диаграми, SmartArt графики, фигури, картини, таблици,
WordArt и текст. С помощта на галерията с ефекти за теми (Theme Effects) може да се прилагат различни набори от ефекти, които променят бързо изгледите на съответните обекти (фиг. 9в).
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в. Промяна на ефектите на тема
а. Промяна на цветовете на тема б. Промяна на шрифта на тема
Фиг. 9
За да създадете нова цветова схема за дадена тема, трябва да изпълните определена последователност от действия:
От падащия списък на бутона Colors от страница Design изпълнете команда Customize Colors.
В диалоговия прозорец Create New Theme Colors (фиг. 10а) може да редактирате по свой избор
всеки един от цветовете на текущо избраната цветова схема, която към момента е приложена към
текстовия документ.
В полето Name въведете име на цветната схема и щракнете върху бутона Save.
Аналогично, за да създадете ново шрифтово оформление за дадена тема, трябва да изпълните
последователност от действия:
От падащия списък на бутона Fonts от страница Design изпълнете команда Customize Fonts.
В диалоговия прозорец Create New Theme Fonts (фиг. 10б) може да изберете основни шрифтове за
оформление на заглавията и основния текст за текстовия документ.
В полето Name въведете име на новото шрифтово оформление и щракнете върху бутона Save.
В случай че желаете да съхраните като собствена тема приложеното дизайнерско оформление
към даден текстов документ, трябва да изпълните следната последователност от действия:
От падащия списък на бутона Themes от страница Design изпълнете команда Save Current Theme.
В полето File name на появилия се диалогов прозорец Save Current Theme (фиг. 11) въведете име на
файла. Обърнете внимание, че типът на документа в полето Save as type е Office Theme (*.thmx) и
разширението на файла, който се създава в случая, е *.thmx.
Изберете местоположение за съхраняване на документа.
Щракнете с мишката върху бутона Save.
Аналогично може да подходите и в случай че искате да съхраните в нова тема извършените от вас
промени на определени дизайнерски елементи на вече създадена тема.

Практическа задача
Отворете файла vodi.docx от папката Resources\Razdel_3. Експериментирайте как се променя офор
млението на съдържателната част на документа (относно цветове, шрифтове, таблици, графични
схеми) при прилагане на избрана от вас стандартна тема.
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а. Създаване на нова цветова схема за тема

б. Създаване на ново шрифтово оформление
за тема

Фиг. 10

Фиг. 11

Речник
template
encrypt
restrict
customize
theme

темпл˜йт
енкр£йпт
ристр£кт
к³стамайз
т£йм

шаблон
криптиране
ограничаване
персонализиране
тема
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Въпроси и задачи
1.
2.
3.
4.
5.

Какво представляват документите шаблони?
Какво определят различните файлови разширения .dotx и .dotm?
Обяснете накратко каква е технологията за създаване на собствен шаблон?
За какво се използват темите в MS Office?
Използвайки готови шаблони в MS Word, MS PowerPoint и MS Excel, създайте три документа с
една и съща тема и изберете подходяща цветна схема (аналогично на фиг. 8).
6. От списъка с категоризирани шаблони в
MS Word изберете готов шаблон за поздравителна картичка за
рожден ден (фиг. 12),
като приложите търсене на шаблон по зададена ключова дума
Birthday в полето Search
for online templates. Редактирайте текстовата информация на
български език. Добавете избрано от вас
подходящо изображение за фон на картичката и го разположеФиг. 12
те на целия лист като
обект под съдържателната част на документа. Съхранете получения документ отново
като шаблон.

2 Шаблони и теми в текстов документ – упражнение
Практическа задача
Изберете един от готовите шаблони в MS Word за годишен или месечен календар (напр. фиг. 1),
като приложите търсене на шаблон по зададена ключова дума Calendar в полето Search for online
templates. Приложете допълнително форматиране към избрания от вас шаблон и създайте календар
по свой избор.
Допълнително пояснение: В момента на създаване на екземпляр от избрания шаблон за годишен
или месечен календар с помощта на появилия се диалогов прозорец Select Calendar Dates (фиг. 2) се
извърша начална настройка на годината или месеца, за които ще се създава календар.
Веднъж, след като вече календарът е създаден, ще забележите, че след страницата File се появява
допълнителна страница с име Calendar (фиг. 3). С нейна помощ може да бъде извършена корекция
спрямо първоначално избраните настройки относно година или месец при създаването на календара
(команда Select New Dates), както и да бъде променено оформлението на календара чрез прилагане
на друга тема, избор на цветова схема или промяна на шрифтове (команди Themes, Colors и Fonts).
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Фиг. 2. Начални настройки при създаване
на календар (годишен или месечен)

Фиг. 1. Примерен шаблон за годишен и
месечен календар

Фиг. 3. Страница Calendar

Практическа задача за създаване на собствен шаблон
Създайте шаблон на сертификат и го оформете по показания модел на фиг. 4. Съхранете го
във файл с име certificate.dotx.
Пояснение: Изберете и приложете подходяща
текстура за фон на сертификата. Необходимото
графично изображение във форма на лъчи с общ
връх може да намерите в доста от готовите шаблони, които се появяват като резултат от търсене с ключова дума award. Потърсете в интернет
(или създайте собствено) подходящо тематично
изображение за лого на олимпиадата.

Фиг. 4. Модел на сертификат

65

Практическа задача за създаване на собствена тема
Отворете файла vodi.docx от папката Resources\Razdel_3 (фиг. 5). Съхранете приложеното към документа дизайнерско оформление в собствена тема във файл с име my_design.thmx. Допълнително
създайте нова цветова схема по ваш избор с име my_colors и шрифтово оформление с име my_fonts.

Фиг. 5

Практическа задача за самостоятелна работа
Изберете един от готовите шаблони в MS Word за автобиография (напр. фиг. 6), като приложите
търсене на шаблон по зададена ключова дума resume или creative resume в полето Search for online
templates. Редактирайте избрания от вас шаблон и създайте примерен вариант на автобиография на
български език. Добавете в началото художествен текст с надпис Автобиография.

Фиг. 6
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3 Сортиране в електронна таблица (ЕТ)
по няколко признака
В часовете по информационни технологии в прогимназията се запознахме с електроннитe таблици (ЕТ). Те са едни от най-разпространените информационни технологии за създаване и обработване на документи с елементи на изчисления. В тези документи се съдържат текстове, числа
и формули за задаване на изчисленията. Простият и удобен интерфейс на ЕТ дава възможност на
потребителя да създава самостоятелно не само отделни документи, но и системи от свързани документи. Технологията ЕТ е удобен инструмент за подготовка на счетоводни и финансови документи
и изготвяне на различни справки. В този раздел ще разгледаме и други възможности на ЕТ за автоматизирана обработка и анализ на данни като филтриране, валидиране, използване на обобщаващи
(Pivot) таблици и др., също така ще припомним технологията за сортиране в електронните таблици,
която ни е позната още от 7. клас.

Сортиране на данни в електронна таблица
Сортирането на данни в електронна таблица е важна операция за информационните технологии.
Тя е неделима част от процеса на анализ на данни. Нека припомним накратко някои основни моменти, свързани с тази дейност.
Търсенето на информация в големи обеми данни, организирани в табличен вид, във вид на електронна таблица, е трудоемък процес, особено в случаите, когато данните не са подредени (сортирани) по определени правила.
Редовете на електронните таблици са сложни обекти, защото всеки ред е съставен от няколко
клетки, всяка от които може да бъде от различен тип. За да можем да сортираме редовете на една
таблица, трябва да изберем по стойностите в коя от колоните ще извършим сортирането. Избраната
за сортиране колона наричаме още критерий на сортирането. Може да се случи така, че няколко
реда на таблицата да имат еднакви стойности в избраната за сортирането колона. Тогава можем да
посочим втори критерий – колона, различна от първата – и редовете, които имат равни стойности
по първия критерий, да бъдат сортирани помежду си по втория критерий. Когато и вторият критерий
не е достатъчен, може да се посочи трети и т.н. Ако съществуват редове, стойностите на които по
всички посочени критерии са еднакви, такива редове се подреждат помежду си, обикновено в реда,
в който са били първоначално в таблицата.
За да сортираме данни в електронна таблица по определени критерии, трябва да извършим следните действия:
Маркирайте областта на таблицата, която искате да сортирате, или изберете клетка от нея за активна.
Изпълняваме команда Sort, чийто бутон се намира в панела Sort & Filter на страницата Data.
В контролната кутия My data has headers трябва да има поставена отметка. По този начин
въведената информация (наименованията на
колоните) в заглавния ред на таблицата няма
да участва в сортирането на данните и стойностите на тези клетки ще се визуализират
в падащите списъци за избор на колона като
критерий за сортиране. В случай че в полето
Фиг. 1. Избор на основен критерий за
My data has headers е премахната отметката,
сортиране в диалоговия прозорец Sort
тогава при избора на колона като критерий за
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сортиране ще се визуализира списък със стандартните имена на колоните (Column A, Column B,
Column C и т.н.).
В диалоговия прозорец Sort задаваме основен (първи) критерий за сортиране, като в падащия
списък на комбинираната кутия Sort by изберем колоната, по която искаме да сортираме данните
(примерен вариант на списък с имена на колони за избор на основен критерий за сортиране е
показан на фиг. 1).
При необходимост от допълнително сортиране можем да зададем допълнителни настройки за
сортиране и по някои от останалите колони на таблицата, като могат да бъдат добавени допълнителни критерии, които се прилагат при съвпадение на данните по избрана колона от предходния
критерий за сортиране. Чрез бутона Add Level може да бъде добавен допълнителен критерий за
сортиране, който ще се приложи при съвпадение на данните в избраната колона като основен
(предходен) критерий за сортиране. С помощта на полето Then by се избира съответната колона,
по която искаме допълнително да бъдат сортирани данните в таблицата.
В полето Sort on избираме типа на сортиране:
• за да сортираме по текст, число, дата или час, оставяме избраната по подразбиране възможност Values за сортиране по стойност;
• за да сортираме по формат, избираме някой от следните варианти – Cell Color (цвят на клетка),
Font Color (цвят на шрифта) или Cell Icon (икона на клетка).
При сортиране по стойност в полето Order се избира вариант за подреждане на данните, които
подлежат на сортиране.
• Сортиране на данни по текст, числа, дати и часове  
• При сортиране на числови данни – aко изберем възможността Smallest to Largest (или щракнем върху бутон
от раздела Sort & Filter на страница Data), сортирането по съответния
критерий ще се извърши в нарастващ ред, а ако изберем Largest to Smallest (или щракнем
върху бутон
от раздела Sort & Filter на страница Data), тогава сортирането по съответния
критерий ще се извърши в намаляващ ред.
• При сортиране на текстови данни – aко изберем възможността A to Z (или бутон
), сортирането по съответния критерий ще се извърши в нарастващ ред, а ако изберем Z to A (или
бутон
), тогава сортирането по съответния критерий ще се извърши в намаляващ ред.
• При сортиране на данни от тип Date – aко изберем възможността Oldest to Newest (или
бутон
), сортирането по съответния критерий ще се извърши в нарастващ ред, а ако
изберем Newest to Oldest (или бутон
), тогава сортирането по съответния критерий ще се
извърши в намаляващ ред.
• Сортиране по собствен (потребителски) списък (сортиране в сериен ред) – избира се възможността Custom List. В резултат се появява диалогов прозорец Custom Lists за избор на желания потребителски списък, спрямо който да бъдат сортирани данните (Фиг. 2). В случай че все още този списък
не е създаден, с помощта на възможността NEW
LIST може да го създадете. За целта в полето List
entries въведете съответните стойности от списъка на отделни редове и щракнете върху бутон Add
за съхраняване на новосъздадения потребителски
списък в полето Custom lists. Забелязваме, че в полето Custom Lists вече има няколко потребителски
списъка, които са вградени по подразбиране.
С помощта на бутоните
и
в диалоговия
прозорец Sort можем да преподреждаме списъка с
добавените до момента критерии, като по този начин увеличаваме или намаляваме важността им.
С помощта на бутоните Copy Level и Delete
Level в диалоговия прозорец Sort (Фиг. 1) можем
да създаваме копие или да изтриваме вече добаФиг. 2. Диалогов прозорец Custom Lists
вен критерий за сортиране.
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Пример
Отворете файла magazin_drehi.xlsx от папката Resources\Razdel_3. В работния лист Седмични продажби в табличен вид са организирани (проследени) седмичните продажби в магазин за дрехи
(фиг. 3) относно следните артикули:
блузи от следните модели – Модел 1 и Модел 2 с размери S, M, L, XL и XXL
палта от следните модели – Зимно с качулка и Зимно без качулка с размер S, M, L, XL и XXL
Ден от седмицата
Понеделник
Понеделник
Понеделник
Вторник
Вторник
Вторник
Сряда
Сряда
Сряда
Четвъртък
Четвъртък
Четвъртък
Петък
Петък
Петък

артикул
блуза
блуза
палто
блуза
блуза
палто
блуза
блуза
блуза
блуза
палто
палто
блуза
палто
палто

модел
Модел 1
Модел 2
Зимно с качулка
Модел 1
Модел 1
Зимно с качулка
Модел 1
Модел 2
Модел 2
Модел 2
Зимно с качулка
Зимно без качулка
Модел 1
Зимно с качулка
Зимно без качулка

размер
M
XL
S
L
XL
L
S
L
XL
XXL
L
XL
XXL
XL
XXL

количество единична цена
2
4
2
1
1
3
1
3
2
5
1
1
4
2
1

22,00 лв.
31,00 лв.
65,00 лв.
22,00 лв.
22,00 лв.
65,00 лв.
22,00 лв.
31,00 лв.
31,00 лв.
31,00 лв.
65,00 лв.
58,00 лв.
22,00 лв.
65,00 лв.
58,00 лв.

Стойност
44,00 лв.
124,00 лв.
130,00 лв.
22,00 лв.
22,00 лв.
195,00 лв.
22,00 лв.
93,00 лв.
62,00 лв.
155,00 лв.
65,00 лв.
58,00 лв.
88,00 лв.
130,00 лв.
58,00 лв.

Фиг. 3. Седмични продажби в магазин за дрехи
Копирайте таблицата и я разположете в нов работен лист с име Сортировки. Приложете следните
сортирания:
сортирайте данните спрямо два критерия – вида на артикула (основен критерий) и модела (втори
критерий) в нарастващ ред;
към предишната сортировка добавете още един допълнителен критерий за сортиране по размер,
който ще се приложи при съвпадение на данните по модел на артикула. В този случай сортирането да се извърши по собствен списък (S, M, L, XL и XXL) в нарастващ ред;
приложете ново сортиране на така получената таблица, като създадете нови настройки за сортиране на данните с основен критерий Ден от седмицата в нарастващ ред.
За да изпълним поставената задача, трябва да извършим съответната последователност от действия:
маркирайте и копирайте таблицата от работен лист Седмични продажби;
създайте нов работен лист Сортировки и в него създайте копие на основната таблица;
маркирайте клетка от таблицата (или цялата таблица) на листа Сортировки;
изпълнете команда Sort и задайте следните настройки за сортиране в диалоговия прозорец Sort (фиг. 4):
• в полето Sort by като основен критерий за
сортиране изберете колона Артикул. В полетата
Sort on и Order оставете попълнените стойности
по подразбиране, съответно Value и A to Z, за да
извършите сортиране по стойност в нарастващ
ред;
• чрез бутона Add Level добавете допълнителен критерий за сортиране и в полето Then by изберете колона Модел. В полетата Sort on и Order
оставете попълнените стойности по подразбиФиг. 4. Настройки на сортирането по артикул
ране, съответно Value и A to Z, за да извършите
и модел
сортиране по стойност в нарастващ ред.
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за да допълните още един критерий към предишното сортиране изпълнете още веднъж
команда Sort и в появилия се диалогов прозорец на командата чрез бутона Add Level добавете и трети критерий за сортиране. В полето Then by изберете колона за размер, в поле
Sort On – възможността Values за сортиране
по стойност. В третото поле Order изберете
възможността Custom List. В диалоговия проФиг. 5. Настройки на сортирането по артикул,
зорец Custom Lists с помощта на NEW LIST съзмодел и размер
дайте следния потребителски списък – S, M, L,
XL, XХL. За целта в полето List entries въведете
съответните стойности от списъка на отделни редове и щракнете върху бутон Add за съхраняване
на новосъздадения потребителски списък в полето Custom lists.

Ден от седмицата артикул
Сряда
Понеделник
Вторник
Вторник
Петък
Сряда
Понеделник
Сряда
Четвъртък
Четвъртък
Петък
Понеделник
Вторник
Четвъртък
Петък

блуза
блуза
блуза
блуза
блуза
блуза
блуза
блуза
блуза
палто
палто
палто
палто
палто
палто

модел
Модел 1
Модел 1
Модел 1
Модел 1
Модел 1
Модел 2
Модел 2
Модел 2
Модел 2
Зимно без качулка
Зимно без качулка
Зимно с качулка
Зимно с качулка
Зимно с качулка
Зимно с качулка

размер

количество

S
M
L
XL
XXL
L
XL
XL
XXL
XL
XXL
S
L
L
XL

1
2
1
1
4
3
4
2
5
1
1
2
3
1
2

единична цена
22,00 лв.
22,00 лв.
22,00 лв.
22,00 лв.
22,00 лв.
31,00 лв.
31,00 лв.
31,00 лв.
31,00 лв.
58,00 лв.
58,00 лв.
65,00 лв.
65,00 лв.
65,00 лв.
65,00 лв.

Стойност
22,00 лв.
44,00 лв.
22,00 лв.
22,00 лв.
88,00 лв.
93,00 лв.
124,00 лв.
62,00 лв.
155,00 лв.
58,00 лв.
58,00 лв.
130,00 лв.
195,00 лв.
65,00 лв.
130,00 лв.

Фиг. 6. Резултат от сортирането по артикул, модел и размер в нарастващ ред
за да приложите ново сортиране на така получената таблица с основен критерий Ден от седмицата, трябва да извършите следните действия:
• в диалоговия прозорец Sort с помощта на
бутона Delete Level изтрийте вече създадените
критерии за сортиране на таблицата;
• с помощта на бутона Add Level добавете нов
критерий за сортиране и задайте следните настройки на сортиране по ден от седмицата (фиг. 7):
Фиг. 7. Настройки на сортиране по ден от
• в полето Sort by изберете сортиране по
седмицата в нарастващ сериен ред
колоната Ден от седмицата;
• в полето Sort on – оставете възможността Values, за да извършите сортиране по стойност;
• в полето Order изберете възможността Custom List. В появилия се диалогов прозорец Custom
Lists изберете вградения потребителски списък Понеделник, Вторник, Сряда,..., Неделя.
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Пример за самостоятелна работа
Проектирайте и създайте таблица за отчитане на резултати от състезание по информационни технологии, проведено във вашето училище с ученици от 5. до 10. клас. Таблицата трябва да съдържа
информация относно данни за ученика (име, презиме и фамилия на ученика и класа), постигнат резултат от състезанието в брой точки и класиране. Максималният постигнат резултат от състезанието
в брой точки е 30. Класирането се извършва спрямо постигнатия резултат:
– първо място – от 26 до 30 точки;
– второ място – от 21 до 25 точки;
– трето място – от 16 до 20 точки;
– четвърто място – от 11 до 15 точки;
– пето място – от 6 до 10 точки;
– шесто място – от 0 до 5 точки.
Въведете данни в таблицата за 10 ученици (от прогимназиален и гимназиален етап). Примерен
модел на таблицата е представен на фиг. 8. Преименувайте работния лист с име Олимпиада по ИТ.
Съхранете получения резултат във файл с име olimpiada.xlsx.

име, презиме и фамилия
Николай Стефанов Николов
Анета Николова Николова
Иван Иванов Иванов
Мария Ангелова Михайлова
Илиян Петров Тодоров
Ангел Петров Борисов
Петя Василева Петкова
Стоянка Василева Иванова
Елена Иванова Филипова
Стефан Стоянов Иванов

клас

5
7
8
6
9
6
10
8
5
9

брой точки
22
26
28
19
25
28
23
19
26
30

класиране
Второ място
Първо място
Първо място
Трето място
Второ място
Първо място
Второ място
Трето място
Първо място
Първо място

Фиг. 8
Създайте четири копия на работния лист с таблицата. Именувайте новосъздадените четири работни листа по следния начин – Сортировка 1, Сортировка 2, Сортировка 3 и Сортировка 4. Сортирайте
по следните критерии:
• в работен лист Сортировка 1 извършете сортиране на данните на таблицата по един критерий –
брой точки в низходящ ред;
• в работен лист Сортировка 2 извършете сортиране по два критерия – по клас във възходящ ред
и по брой точки в низходящ ред;
• в работен лист Сортировка 3 извършете сортиране по два критерия – по клас във възходящ ред,
по име, презиме и фамилия във възходящ ред;
• в работен лист Сортировка 4 извършете сортиране по три критерия – класиране във възходящ
сериен ред – Първо място, Второ място, ...., Шесто място; по клас във възходящ ред и по брой точки в
низходящ ред.

Речник
level
custom list

л˜въл
к³стъм лист

ниво
потребителски списък
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Въпроси и задачи
1. Към дадена електронна таблица е приложено сортиране на данните по два критерия. Обяснете накратко кога влиза в сила подреждането на данните спрямо втория критерий.
2. Какви възможни варианти за подреждане на данни от различен тип могат да бъдат избрани
при настройка на даден критерий за сортиране?

4 Филтриране на данни в ЕТ
Филтриране на данни
Същността на филтрирането на данни в електронна таблица се свежда до формиране на извадка
само на тези редове от таблицата, които отговарят на предварително зададени условия, наречени
критерии на филтриране. В резултат от прилагането на филтриране на данни в ЕТ по предварително
зададени критерии временно се скриват тези редове на таблицата, които не отговарят на посочените
критерии.
Възможностите за филтриране в MS Еxcel позволяват обработка на голямо количество данни,
които в определен момент да се ограничат до записите, които са необходими на потребителя в
зависимост от определени условия.
Ще разгледаме процеса на филтриране на
данни чрез прилагане на две технологии.
Чрез прилагане на директно филтриране на
Фиг. 1. Панел Sort & Filter
данни в таблицата – Filter
(фиг. 1) – в този
случай получената извадка от филтрирането като краен резултат се визуализира директно в таблицата и редовете, които не отговарят на зададените критерии, се скриват.
Чрез предварително зададени критерии и настройки на филтрирането – Advanced Filter
(фиг. 1) – в този случай се създава допълнителна таблица на критериите. Получената извадка
може да бъде разположена отделно от таблицата в същия работен лист.

Технология на филтриране чрез прилагане на команда Filter
Технологията за филтриране на данни в MS Excel чрез прилагане на команда Filter преминава през
следната последователност от действия:
уточняване на областта на електронната таблица – чрез маркиране на цялата таблица или чрез
избиране на произволна клетка от областта на таблицата за активна клетка;
от менюто Data се избира инструментът Filter. В резултат в заглавната клетка на всяка колона от
таблицата се визуализира стрелка за филтриране.
При щракване върху стрелката за филтриране в дадена колона се появява падащ списък, който
предлага различни възможности за филтриране:
• при точно съвпадение за дадена стойност – чрез поставяне на отметки в появилия се списък с
всички въведени стойности за колоната, за която се прилага филтриране;
• при прилагане на филтриране за колона с числови стойности – чрез избор на конкретен филтър от появилия се списък (фиг. 2а) при изпълнение на командата Number Filters;
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• при прилагане на филтриране за колона с
текстови стойности – чрез избор на конкретен
филтър от появилия се списък (фиг. 2б) при изпълнение на командата Text Filters.
За да възстановим данните от таблицата,
трябва отново да изберем стрелката върху
колоната и да изберем всички отметки чрез
възможността Select All. Така информацията
ще се възстанови в първоначалния си вид.
По този начин можем да направим и отказ от
вече приложен филтър за дадена колона.
Допълнително може да се зададе и сортиране
във възходящ или низходящ ред на резултатите
от прилагането на филтъра за дадена колона.
а. Number Filters
б. Text Filters
За да се възстанови цялата таблица със записи
в първоначалния ѝ вид, трябва да се изключи
Фиг. 2
инструментът Filter, като се щракне повторно
върху бутона Filter
. По този начин може да се приключи процесът на филтриране на данни в
електронната таблица или да бъдат изключени приложените до момента филтри и да се пристъпи
към ново филтриране.

Пример
Да разгледаме таблицата от фиг. 3, в която са представени данни за предлаганите телевизори в
даден магазин. В редовете на таблицата е въведена информация за отделните телевизори – марка,
модел, размер на диагонала на екрана в инчове, цена и налично количество.
След като разгледаме внимателно данните, можем да забележим следните характеристики. Има
въведена информация за предлагани телевизори в магазина от три основни марки. Ако в даден момент искаме да видим информация за предлаганите телевизори от дадена марка, ще трябва да обходим всички тези записи. Затова ще е по-лесно да филтрираме информацията в таблицата, като
зададем критерий на филтриране по марка. В резултат ще останат само тези редове, които отговарят
на критерия. Често основни определящи фактори за потребителя при избор на телевизор освен марката са и цената, както и размерът на диагонала на екрана в инчове. Затова е добре да можем да
направим извадки относно:

марка
Марка 1
Марка 1
Марка 2
Марка 1
Марка 2
Марка 3
Марка 2
Марка 3
Марка 1
Марка 3

модел
SS43M4
SS42M3
SN36M1
SS40M2
SN42M1
SL40M1
SN48M1
SL46M1
SS36M1
SL43M1

размер на диагонала на
екрана
43
42
36
40
42
40
48
46
36
43

цена
1 200,00 лв.
1 000,00 лв.
870,00 лв.
950,00 лв.
999,00 лв.
890,00 лв.
1 200,00 лв.
1 300,00 лв.
700,00 лв.
1 100,00 лв.

количество
5
3
2
1
4
2
6
3
1
4

Фиг. 3. Таблица с данни за предлаганите телевизори в даден магазин
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предлаганите телевизори от избрана марка в зависимост от определена цена, която потребителят е готов да заплати при покупката на телевизор;
предлаганите телевизори с конкретен размер на диагонала на екрана в инчове.
Нека да приложим следните филтрирания към таблицата:
Филтриране на данни по един критерий – филтриране по марка с име Марка 1;
Филтриране на данни по два критерия – филтриране по марка Марка 1 и цена между 800 и
1000 лв., сортирани по размер на диагонала на екрана във възходящ ред;
Филтриране на данни по един критерий с две възможни стойности – филтриране по марки
с имена Марка 1 и Марка 2, сортирани по марка във възходящ азбучен ред;
Филтриране по размер на диагонала на екрана (43 инча) и намиране на общия брой телевизори в магазина с посочения размер.
Например, за да извършим филтриране по избрана марка телевизори – Марка 1 в случая, можем
да извършим следните действия:
Избираме за активна клетка произволна клетка от областта с данни на таблицата.
От страница Data изпълняваме команда Filter.
От падащия списък на филтъра за колоната Марка трябва да остане отметка само на стойността
Марка 1 от списъка с въведени до момента в таблицата марки на телевизори.
В резултат от филтрирането ще видим информация за всички телевизори в магазина от марка –
Марка 1, и редовете от таблицата, които отговарят на този критерий, ще са четири (фиг. 4).

Фиг. 4. Резултат от филтриране по марка – Марка 1
За да извършим филтриране по марка и цена
и да сортираме по размер на диагонала на екрана
във възходящ ред, в случая можем да извършим
следната последователност от действия:
Допълнително към вече приложения филтър
по марка можем да приложим филтриране на
получените резултати и по още един критерий – цена в интервала от 800 до 1000 лв., който
да ни покаже какви телевизори предлага магазинът от марка – Марка 1 с цена от 800 до 1000
лв. За целта от падащия списък на филтъра за
колоната Цена избираме възможността Number
Фиг. 5. Настройки за филтриране в диапазон
Filters и от появилия се списък – Between. В поот 800 до 1000 лв.
явилия се диалогов прозорец Custom AutoFilter
задаваме желания диапазон от 800 до 1000 лв. (фиг. 5) Като краен резултат от филтрирането в този
случай от предишните резултати (от фиг. 4) биха останали само два реда (фиг. 6).
За да сортираме получения резултат по размер на диагонала на екрана във възходящ ред от
най-малката към най-голямата стойност, трябва да извършим следното: от падащия списък на
бутона (стрелката) за филтриране за колона Размер на диагонала на екрана изпълняваме командата
Sort Smallest to Largest (фиг. 7).
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Фиг. 6. Резултат от филтриране по марка – Марка 1 и цена в диапазона 800–1000 лв.

Фиг. 7. Краен резултат след сортирането по размер на диагонала на екрана във възходящ ред
За да извършим филтриране на данни по един критерий с две възможни стойности – в случая
филтриране по марки с имена Марка 1 и Марка 2 – сортирани по марка във възходящ азбучен ред,
можем да извършим следните действия:
От падащия списък на филтъра за колоната Марка трябва да останат отметки само за
стойностите Марка 1 и Марка 2. Списъкът с
възможни стойности за избор се формира на
базата на въведените до момента в таблицата
марки на телевизори.
За да сортираме получения резултат по марка
във възходящ азбучен ред, трябва да извършим следното: от падащия списък на бутона
(стрелката) за филтриране за колона Марка
изпълняваме командата Sort A to Z.
Друг начин за филтриране на данните в този
Фиг. 8. Настройки за филтриране по
случай е, като използваме командата Custom Filter
от падащия списък на възможността Text Filters за
съвпадение с посочените марки
колоната Марка. Тя позволява да се задават условия с помощта на логическите функции AND
и OR. Така можем от една колона да извлечем
резултати по две стойности. След стартиране
на филтрирането избираме колоната за филтриране (в нашия случай това е колоната Марка) и
от падащия списък на филтъра на тази колона
избираме филтриране чрез възможността Text
Filters, след което от падащия списък на командата избираме Custom Filter. В появилия се диалогов прозорец Custom AutoFilter в двата реда се
задават съответните избрани стойности и се посочва какво да бъде сравнението срещу избраФиг. 9. Настройки за филтриране по
ната стойност. То може да бъде: равно (Equals),
съвпадение с избран размер на диагонала
различно (Does not equals), по-голямо (is greater
на екрана – 43 инча
than), по-малко (is less than) и др.
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При посочване на стойност equals (равно, еквивалентно) избираме първата марка по наш избор
(в случая Марка 1), на втория ред също, но за друга марка (в случая Марка 2) (фиг. 8). Между двата
критерия трябва да посочим условието OR (логическо ИЛИ), а за едновременно сравнение трябва да
се посочи AND (логическо И). В резултат ще се извърши филтриране на всички редове (записи) на
таблицата, в които има съвпадение на посочените марки.
За да направим филтриране по размер на диагонала на екрана на телевизора, в случая можем да
извършим следните действия:
Тъй като имаме вече приложен филтър по два критерия – марка и цена, за да приложим отделен
филтър по размер на диагонала на екрана, трябва най-напред да премахнем предишните филтри на
таблицата и да визуализираме всички редове (записи). За целта можем за всяка от филтрираните колони (полета) (в случая – марка и цена) да премахнем приложения до момента филтър, като изберем
възможността Select All. Друг начин за изчистване на приложените филтри до момента е чрез повторно щракване върху бутона Filter, но това действие от своя страна ще изключи и цялостния процес на
филтриране на данни в таблицата (т.е. ще изчезнат бутоните стрелки за филтриране в колоните на
таблицата). За да се възобнови процесът, е необходимо пак да се изпълни команда Filter от страница
Data.
За да извършим филтрирането по размер на диагонала на екрана – 43 инча, е необходимо от падащия списък на филтъра за колоната Размер на диагонала на екрана да остане отметка само на
стойността 43 от списъка с числови стойности.
Допълнително пояснение: Ако при филтриране по стойност относно размера на диагонала на екрана не намираме желаната от нас стойност в списъка с въведени стойности в таблицата, това означава, че няма въведени данни в таблицата за телевизори с желания размер на диагонала на екрана.
Аналогично можем да извършим същото филтриране, ако използваме възможността Number
Filters и изпълним команда Equals. В диалоговия прозорец Custom AutoFilter извършваме настройките, показани на фиг. 9.
След изпълнението на задачата можем да възстановим цялата таблица със записи, като изключим
инструмента Filter.

Технология на филтриране чрез прилагане
на команда Advanced Filter
Филтриращата функция в MS Excel чрез прилагане на команда Advanced Filter предоставя възможност
за визуализиране на получените резултати в отделни самостоятелни редове. Тази възможност е много
по-удобна, ако искаме да съхраним в даден работен лист или да отпечатаме филтрираните резултати.
Технологията преминава през следните основни стъпки:
Създаване на таблица на критериите за филтриране. На първия ред на филтриращия критерий се
записват имената на заглавните колони на основната таблица, на втория (евентуално и на третия
и т.н. при по-сложен критерий за филтриране) ред се въвеждат стойностите, спрямо които искаме
да приложим филтриране.
Избор на произволна клетка от таблицата, подлежаща на филтриране като активна.
Изпълняване на команда Advanced Filter от страница Data.
В диалоговия прозорец Advanced Filter (фиг. 10) се задават следните настройки:
• при избор на радиобутона Filter the list, in place филтрирането ще се извърши в самата таблица;
• при избор на радиобутона Copy to another location резултатът от филтрирането ще се разположи
на отделно място (указано от вас чрез полето Copy to) извън основната таблица. Изборът на този радиобутон прави активно полето Copy to за уточняване на мястото, където да се разположи резултатът
от филтрирането;
• в полето List range се попълва автоматично областта на таблицата, която филтрираме;
• в полето Criteria range се маркира областта на допълнително създадената таблица с критериите
за филтриране;
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• в полето Copy to (ако е активно) е достатъчно да се избере само началната клетка, спрямо която
да се разположи филтрираната таблица като краен резултат от филтрирането.

Фиг. 10. Диалогов прозорец Advanced Filter с автоматично разпозната и попълнена примерна
област на таблицата с данни

Пример за филтриране с прилагане на команда Advanced Filter
Сега ще си поставим за цел от всички резултати в таблицата от фиг. 3 да филтрираме онези редове, в които марката на телевизор е Марка 1. Този критерий трябва предварително да въведем извън
таблицата със записи на подходящо място. На първия ред на филтриращия критерий се записват
имената на заглавните колони на основната таблица (фиг. 11). На втория ред от критерия ще въведем съответните стойности за филтриране, в случая в първата клетка от реда ще въведем името на
марката – Марка 1.

Фиг. 11. Критерий за филтриране по марка
След предварително създадения критерий
следва да филтрираме таблицата. Отново влизаме в менюто Data и избираме Advanced Filter.
Появява се диалогов прозорец, в който се въвеждат областите и настройките за филтриране
(фиг. 12). В полето List range се посочва цялата
таблица, включително и заглавният ред с имената на колоните. В Criteria range се посочва областта от клетки със създадения от вас филтриращ критерий. В последното поле Copy to може
да посочите начална клетка, спрямо която ще се
разположи резултатната таблица с филтрираните резултати, ако сте избрали радиобутона Copy
to another location, чрез който се определя дали
резултатите да се филтрират в таблицата, или на
отделно място спрямо посочена от вас клетка.

77

Фиг. 12. Примерни настройки за филтриране
в прозореца Advanced Filter

Като резултат ще се покажат пет реда, първият от които е заглавният ред от таблицата, а под него
редовете, които отговарят на зададения от вас критерий (фиг. 13).

марка

модел

Марка 1
Марка 1
Марка 1
Марка 1

SS43M4
SS42M3
SS40M2
SS36M1

размер на диагонала
на екрана
43
42
40
36

цена

количество

1 200,00 лв.
1 000,00 лв.
950,00 лв.
700,00 лв.

5
3
1
1

Фиг. 13. Резултат от филтрирането по марка с прилагане на технология Advanced Filter
По аналогичен начин извършете и следващите три филтрирания с използване на технологията

Advanced Filter:

Филтриране на данни по два критерия – Филтриране по марка с име – Марка 1, и цена между 800
и 1000 лв., сортирани по размер на диагонала на екрана във възходящ ред;
Пояснение: Таблицата на критериите за реализиране на филтриране по марка и цена в определен
диапазон е показана на фиг. 14.

Фиг. 14. Критерий за филтриране по марка и цена в определен диапазон
Допълнително към така получения резултат от филтрирането може да приложите сортиране по
размер на диагонала на екрана във възходящ ред.
Филтриране на данни по един критерий с две възможни стойности – филтриране по марки – Марка 1 и Марка 2, сортирани по марка във възходящ азбучен ред;
Пояснение: Таблицата на критериите за реализиране на филтриране по марка с две възможни
стойности е показана на фиг. 15.

Фиг. 15. Критерии за филтриране по марка с две възможни стойности
Допълнително към така получения резултат от филтрирането може да приложите сортиране по
марка във възходящ азбучен ред.
Филтриране по размер на диагонала на екрана 43 инча и намиране на общия брой телевизори в
магазина с посочения размер.
Пояснение: Таблицата на критериите за реализиране на филтриране по размер на диагонала на
екрана е показана на фиг. 16.
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Фиг. 16. Критерии за филтриране по размер на диагонала на екрана
За да намерим общия брой телевизори в магазина с посочения размер (в случая общия брой е 9),
можем да подходим по два начина:
Да използваме функция SUM, с помощта на която в избрана клетка извън областта на получената
таблица като резултат от филтрирането да пресметнем сумарната стойност за колона количество
за получените редове от филтрирането.
Да използваме една специална функция DSUM от категория Database, която има следните аргументи:
• Database – задаваме областта на основната таблица, която филтрираме;
• Field – избираме заглавната клетка на колона количество, по която искаме да се извърши сумирането в зависимост от зададеното условие в таблицата на критерия;
• Criteria – задаваме създадената от нас област на критериите (фиг. 16).
На фиг. 17 е показан примерен прозорец с настройки на аргументите на функцията DSUM.

Фиг. 17. Примерен диалогов прозорец с настройки на функцията DSUM

Речник
filter
Advanced Filter
between
equals
does not equal
greater than
less than
and
or
list range
criteria range
database

ф£лтър
адвˆнст ф£лта
биту£н
£куълс
дъз нот £куъл
гр˜йтъ дан
лес дан
енд
оо
л£йст р˜йндж
крайт£риъ р˜йндж
д˜йтъбейз

филтър
разширен филтър
между
равно на
не е равно
по-голямо
по-малко
логическо И
логическо ИЛИ
област на списъка
област на критерии
база от данни
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Въпроси и задачи
1. Отворете файла magazin_drehi.xlsx от папката Resources\Razdel_3. Направете филтриране чрез
AutoFilter на данните от колона артикул и модел, така че да се видят резултатите относно
седмичните продажби за артикул „Палто“, модел – „Зимно без качулка“.
2. Чрез технологията Advanced Filter направете филтриране относно седмичните продажби за
артикул „Палто“, модел – „Зимно с качулка“, като полученият резултат от филтрирането
да се разположи в отделна таблица в същия работен лист.

5 Филтриране на данни в ЕТ – упражнение
Практическа задача
Отворете файла olimpiada.xlsx, който създадохте при изучаване на темата „Сортиране в електронна таблица по няколко признака“. Примерен модел на таблицата е представен на фиг. 1.

име, презиме и фамилия
Николай Стефанов Николов
Анета Николова Николова
Иван Иванов Иванов
Мария Ангелова Михайлова
Илиян Петров Тодоров
Ангел Петров Борисов
Петя Василева Петкова
Стоянка Василева Иванова
Елена Иванова Филипова
Стефан Стоянов Иванов

клас

5
7
8
6
9
6
10
8
5
9

брой точки
22
26
28
19
25
28
23
19
26
30

класиране
Второ място
Първо място
Първо място
Трето място
Второ място
Първо място
Второ място
Трето място
Първо място
Първо място

Фиг. 1. Таблица с данни
Създайте две копия на работния лист с данните от таблицата и ги именувайте по следния начин –
AutoFilter и Advanced Filter.
В работния лист с име AutoFilter с помощта на техниката AutoFilter за филтриране на данни в електронна таблица извършете следните справки (извадки) от таблицата:
• Списък на всички участници в състезанието от прогимназиален етап, подредени по клас.
• Списък на всички участници в състезанието от прогимназиален етап, получили над 25 точки.
• Списък на всички участници в състезанието от прогимназиален етап, получили максимален
резултат 30 точки.
• Списък на всички участници в състезанието от гимназиален етап.
• Списък на всички участници в състезанието от гимназиален етап, класирани на първо място;
В работния лист с име Advanced Filter с помощта на техниката Advanced Filter за филтриране на
данни в електронна таблица изпълнете същите справки (извадки) от таблицата, които извършихте в
листа AutoFilter.
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За да изпълните поставената задача, трябва да извършите следната последователност от действия:
С помощта на техниката AutoFilter изпълнете следните филтрирания на данни в таблицата от листа AutoFilter:
• Филтриране по един критерий – при филтриране на данни в колона клас чрез задаване на диапазон от стойности между 5 и 7 и прилагане на сортиране по клас във възходящ ред можете да реализирате извадка от таблицата относно всички участници в състезанието от прогимназиален етап,
подредени по клас. За да изпълните това филтриране и подреждане, изпълнете следните действия:
• приложете филтриране в колона клас, като изберете възможността Number Filters, команда
Between. В прозореца Custom AutoFilter задайте показаните настройки от фиг. 2;
• от падащия списък на бутона за филтриране в полето клас изберете Sort Smallest to Largest.
• Филтриране по два критерия – клас (5–7) и брой точки (над 25). По аналогичен начин извършете филтриране на тези участници в състезанието от прогимназиален етап. При филтрирането в
колона брой точки изберете възможността Number Filters, команда Greater Than. В прозореца Custom
AutoFilter задайте показаните настройки от фиг. 3;

Фиг. 3

Фиг. 2

• Филтриране по два критерия – клас (5–7) и брой точки (= 30). При филтрирането в колона брой

точки изберете възможността Number Filters, команда Equals.

• Подходете по аналогичен начин и при останалите две филтрирания.
• Филтриране по един критерий – клас (със стойности от 8 до 12);
• Филтриране по два критерия – клас (със стойности от 8 до 12) и класиране (първо място).
С помощта на техниката Advanced Filter изпълнете аналогични филтрирания на данни в таблицата
и в листа Advanced Filter, като приложите съответен критерий за филтриране (фиг. 4).

Фиг. 4
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С помощта на филтрирането чрез прилагане на Advanced Filter и използване на специфични
вградени функции от категория Database може да се анализират данните от таблицата в зависимост
от определени условия (критерии за филтриране) и да се дадат отговори на следните примерни
въпроси:
какъв е броят на учениците от гимназиален етап, класирани на първо място;
какъв е максималният постигнат резултат в брой точки на учениците от прогимназиален етап и др.
Например, за да определим броя на учениците от гимназиален етап, класирани на първо
място, нека да използваме специалните функции DCOUNT (при преброяване на база колона с
числови стойности) или DCOUNTA (при преброяване на база колона с текстови стойности) от
категория Database, които имат следните аргументи:
• Database – задаваме областта на основната
таблица,
която филтрираме;
Фиг. 5
• Field – избираме заглавната клетка на колона клас (за функция DCOUNT) или колона класиране (за функция DCOUNTA), по която искаме
да се извърши преброяването в зависимост от
зададеното условие в таблицата на критерия;
• Criteria – задаваме създадената от нас област на критериите (в случая това е последната
таблица от фиг. 4).
На фиг. 5 и фиг. 6 са показани примерни диалогови прозорци с настройки на аргументите на
Фиг. 6
функциите DCOUNT и DCOUNTA.
За да определим какъв е максималният постигнат резултат в брой точки на учениците от
прогимназиален етап, нека да използваме вградената функция DMAX от категория Database,
която има следните аргументи:
• Database – задаваме областта на основната
таблица, която филтрираме;
• Field – избираме заглавната клетка на колона брой точки, по която искаме да се извърши
търсенето на максимална стойност в зависимост
Фиг. 7
от зададеното условие в таблицата на критерия;
• Criteria – задаваме създадената от нас област на критериите (в случая това е първата таблица от
фиг. 4).
На фиг. 7 е показан примерен диалогов прозорец с настройки на аргументите на функцията DMAX.

Въпроси и задачи
1. Какви аргументи имат функциите DCOUNT и DCOUNTA и в какви случаи могат да се използват?
2. Ще се извърши ли промяна в дадена извадка, реализирана чрез прилагане на техниката Advanced
Filter и разположена на отделно място, ако след нейното създаване се извърши корекция в таблицата с данни?
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6 Валидиране на данни в ЕТ
Валидиране на данни
Много често при работа с електронни таблици се налага обработка на данни, които са въвеждани
или редактирани от различни потребители. Коректната обработка изисква данните да бъдат въведени в някакви граници или да удовлетворяват определени изисквания. В противен случай условията
за филтриране или сортиране няма да работят така, както се очаква.
Например, ако в дадена колона от електронна таблица с информация за ученици от различни
училища – участници в дадено състезание, се въвеждат данни относно имената на училищата, към
които принадлежат участниците, е добре по някакъв начин да бъде унифицирано изписването на
името на училището, за да не се допуснат произволни съкращения. Произволното изписване на името на училището в различни комбинации на съкращаване би довело до проблеми относно коректно
филтриране и сортиране на данните в таблицата.
За решаването на подобни проблеми програмата MS Excel предоставя инструмента Data Validation,
чрез който може да се наложат ограничения относно въвежданите данни от потребителите. С негова
помощ може да се ограничи типът на данните, интервалът от допустими стойности или да се създаде списък със стойности, чрез който да се направи избор за конкретно съдържание в дадена колона
(поле) на таблицата.
Към така зададеното правило за въвеждане на
стойност може да се добави подсещащо съобщение при въвеждане на данни, както и съобщение
при некоректен вход, което да предупреди потребителя какви данни трябва да въведе в клетките на таблицата.
За да зададем условие за валидност на данни
за дадена област от клетки, трябва да изпълним
следната последователност от действия:
Маркирайте областта от клетки, за която искаме да зададем условие за валидността на
данни.
Изпълнете команда Data Validation от панела
Data Tools на страница Data. В резултат се отваря диалогов прозорец Data Validation (фиг. 1).
В страницата Settings на диалоговия прозорец
Фиг. 1. Диалогов прозорец Data Validation
Data Validation с помощта на полето Allow може
да се зададе ограничаващо правило за въвеждане на данни в клетките от маркираната област, за
която се прилага командата Data Validation. Например:
• Чрез възможността List може да се зададе ограничаващо правило за въвеждане на данните с
помощта на реализиране на възможността за избор на данни от падащ (разгъващ се) списък в клетка.
По този начин се извършва ограничаване на възможностите за въвеждане на данни в клетката само
до елементите от списъка. За попълване на данните в падащия списък се използва полето Source. В
него може да се зададе (маркира) предварително създадена област от клетки с необходимите данни
за падащия списък (например =$A$1:$A$10) или пък да се въведат директно съответните стойности
на списъка, като за разделител се използва знакът ; (например при създаване на падащ списък за
избор на предмет може да се въведе следният примерен списък в полето Source – математика; ИТ;
БЕЛ). При попълването на информацията в клетка, за която има реализиран избор на стойности от
падащ списък, има две възможности:
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• да се избере стойността от падащия списък;
• да се въведе (набере) директно в клетката една от възможните стойности от падащия списък.
• Чрез възможността Whole number може да се зададе ограничаващо правило за въвеждане на
числови данни чрез дефиниране на интервал (диапазон) от допустими числови стойности за въвеждане. Конкретен пример за ограничаване на диапазона от допустими стойности в клетка при въвеждане на оценки на ученици е показан на фиг. 2.

Фиг. 2. Страница Settings на диалоговия прозорец Data Validation
• Чрез възможността Date може да се зададе ограничаващо правило за въвеждане на данни от
тип Date чрез дефиниране на интервал (диапазон) от допустими дати за въвеждане и др.
В страницата Input Message (фиг. 3) на диалоговия прозорец Data Validation може да се създаде
подсещащо съобщение при въвеждане на данни (указание какво трябва да се въведе като стойност в клетката), което да се появява при селектиране на клетка за въвеждане на данни в нея. В
полето Title се въвежда заглавието на съобщението, а в полето Input Message – самото указателно
съобщение.

Фиг. 3. Страници Input Message и Error Alert на диалоговия прозорец Data Validation
В страницата Error Alert (фиг. 3) на диалоговия прозорец Data Validation може да се създаде съобщение при некоректен вход, което да предупреди потребителя какви данни трябва да въведе в
съответната клетка, за която е зададено ограничението. В полето Тitle се въвежда заглавие на съ-
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общението, а в полето Error Message – самото съобщение, което да се появява при некоректно въвеждане на данни. Могат да бъдат създавани три стила предупредителни съобщения Stop, Warning
и Infоrmation, като всяко от тях се визуализира по различен начин и действа по различен начин при
допускане на грешка. Примерни модели на различните стилове съобщения са показани на фиг. 4.

Фиг. 4. Примерни модели на различни стилове предупредителни съобщения

Практическа задача
Създайте електронна таблица, включваща следните колони (полета):

име, презиме и фамилия

училище

пол

клас

резултат

Оформете макета на таблицата, подгответе въвеждането на десет реда (записа) в нея, като зададете следните условия за валидност на данни:
При попълване на данните за колона училище
задайте избор от падащ списък с възможни
стойности, от който потребителят да избира.
Списъкът да съдържа имена на пет училища.
За целта въведете съответните имена на училища в избрана област от текущия (или нов)
работен лист. Примерен списък с училища е
представен на фиг. 5.
Фиг. 5. Примерни данни за формиране
При попълване на данните за колона пол – зана падащ списък с възможни стойности
дайте избор от падащ списък с две възможни
стойности – мъж; жена.
за попълване на данни в клетка
При попълване на данните за колона резулот колона „училище“
тат – задайте ограничение за въвеждане на
числови данни в диапазона от 0 до 30 точки. Създайте подсещащо съобщение при въвеждане на
данни, както и съобщение при некоректен вход.
За да изпълним поставената задача, трябва да извършим следната последователност от действия:
Създайте модела на таблицата, включващ 10 реда за въвеждане на данни.
В същия работен лист в избрана от вас област от последователни клетки (извън таблицата) въведете имената на петте училища.
Маркирайте областта от клетки на таблицата за въвеждане на данни в колона училище. Изпъл-
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нете команда Data Validation от страница Data. В страница Settings на диалоговия прозорец Data
Validation задайте следните настройки: в полето Allow изберете възможността List; в полето Source
маркирайте областта с въведени данни с имена на училища. Натиснете бутон OK, за да потвърдите
зададените настройки за ограничаване на въвежданите данни.
Маркирайте областта от клетки на таблицата за въвеждане на данни в колона пол. Изпълнете команда Data Validation от страница Data. В страница Settings на диалоговия прозорец Data Validation
задайте следните настройки: в полето Allow изберете възможността List; в полето Source въведете
следния списък – мъж; жена. Натиснете бутон OK, за да потвърдите зададените настройки за ограничаване на въвежданите данни.
Маркирайте областта от клетки на таблицата за въвеждане на данни в колона резултат. Изпълнете
команда Data Validation от страница Data.
• В страница Settings на диалоговия прозорец Data Validation задайте следните настройки: в полето Allow изберете възможността Whole Number; в полето Data изберете вариант за сравнение Between;
в полета Minimum и Maximum въведете съответно стойности 0 и 30. Натиснете бутон OK, за да потвърдите зададените настройки за ограничаване на въвежданите данни.
• В страница Input Message на диалоговия прозорец Data Validation задайте настройките, показани
на фиг. 6.
• В страница Error Alert на диалоговия прозорец Data Validation задайте настройките, показани на фиг. 7.

Фиг. 6

Фиг. 7

Експериментирайте прилагането на зададените ограничения при попълването на данни в съответните колони на таблицата и въведете два записа в таблицата.
Защитни инструменти като Data Validation могат да помогнат много на потребителите при работата им със споделени документи, изготвени в MS Excel. Използването на тези функции ще спомогне за
правилната обработка на данни и използването им в други приложни задачи.

Речник
Data Validation
settings
allow
list
whole number
Input Message
Error Alert

д˜йта валид˜йшън
с˜тингс
алˆу
лийст
х¥ул н³мбъ
имп²т м˜сидж
˜рор ал³рт

валидност на данни
настройки
позволявам
списък
цяло число
съобщение при въвеждане на данни
предупредително съобщение при грешка

86

Въпроси и задачи
1. С програмата MS Excel съставете таблица, съдържаща следните колони – име на ученик,
дата на раждане и зодия. Оформете модела на таблицата с възможност за въвеждане на
пет записа в нея. Валидирайте клетките в колона зодия на таблицата, като реализирате възможност за избор на дадена зодия от падащ списък с имената на зодиите.
2. Към таблицата от задача 1 добавете четвърта колона с име ръст в см и валидирайте колоната така, че да не се позволява въвеждането на отрицателно число.
3. Към таблицата от задача 1 добавете пета колона с име Среден успех и валидирайте колоната
така, че да позволява въвеждането на стойности от 2 до 6.
(Пояснение: използвайте възможността Decimal при валидирането.)
Поставете указателно съобщение и съобщение за грешка при необходимост.

7 Циркулярни писма в текстообработваща система
Структура на циркулярен документ
Циркулярните документи са компютърни текстови документи, които представляват образци, състоящи се от постоянна и изменяема част. Те се използват в случаите, когато се налага да бъдат създадени множество екземпляри от даден документ, в който се променят само отделни компоненти.
Ръчното решаване на тази задача би отнело изключително много време и усилия. Автоматизирането
на тази дейност може да бъде извършена с MS Word.
С помощта на технологията за създаване на циркулярни документи могат да се решават различни
практически задачи. Например:
Създаване на множество пощенски пликове – адресът на подателя на всички пликове е
един и същи, но адресът на получателя на всеки е различен.
Създаване на множество формулярни писма и електронни съобщения – основното съдържание е едно и също във всички писма и съобщения, но всяко от тях съдържа и специфична информация, характерна за отделния документ.
При създаването на циркулярни документи в MS Word обикновено се преминава последователно
през следните 6 етапа:
избор на тип на циркулярния документ (писмо, пощенски плик, електронно съобщение и др.);
избор на основния документ (нов, вече създаден или от шаблон), който съдържа информация,
която е една и съща за всички версии на документа;
свързване към файл, осигуряващ базата от данни, необходими за изменяемата част на документа и избор на записи от нея;
добавяне на специфични полета към основния документ, които носят различна (индивидуална) информация във всеки отделен документ. Тези полета реализират връзка с конкретна колона от
файла с данни за извеждане на избраните записи от файла с данни;
визуализиране и преглед на получения документ;
заключителен етап, при който се разпечатват получените документи или се съхраняват във
файл на магнитен носител.
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Създаване на циркулярен документ
При създаване на циркулярен документ се използва страница Mailings (фиг. 1), като в процеса на
създаване могат да бъдат приложени две основни техники:

Фиг. 1. Страница Mailings
чрез последователно преминаване през шестте основни стъпки за създаване на циркулярния документ – с използване на възможността Step-by-Step Mail Merge Wizard…;
директен избор на основните настройки за
циркулярния документ чрез избор на необходимите за целта бутони от страница Mailings.
Нека да разгледаме технологията за създаване с използване на възможността Step-by-Step
Mail Merge Wizard... За да създадем циркулярен документ в този случай, трябва да извършим следФиг. 2
ната последователност от действия:
В страница Mailings от падащия списък на бутона Start Mail Merge изпълняваме командата Step-by-Step Mail Merge Wizard... (фиг. 2). В резултат в
дясната част на прозореца на програмата MS Word се появява панелът Mail Merge. Чрез използване
на този панел се минава последователно през всеки един от шестте основни етапа, чрез които се
създава и настройва циркулярен документ.
В първа стъпка трябва да изберем типа на циркулярния документ – писмо, пощенски плик, електронно съобщение и др. Най-често при създаване на циркулярни документи се използва типът
Letters и затова той е избран по подразбиране от набора от възможности.
Във втора стъпка се прави избор на основен документ, който ни носи постоянната част за циркулярния документ. В случая се предоставя избор от три възможности:
• Use the current document – тази възможност е избрана по подразбиране и се използва в случаите, когато създаваме нов основен документ или вече сме отворили съществуващ, който ще използваме и ще надградим като циркулярен документ.
• Start from a template – тази възможност се избира, в случай че като основен документ ще използваме наготово вече създаден шаблон. Чрез щракване върху възможността Select template можем
да отворим основен документ, базиран на шаблон.
• Start from existing document – тази възможност се избира, в случай че при изграждането на циркулярния документ ще използваме като основен документ вече създаден текстов документ, но все
още до момента не сме го отворили. Чрез бутон Open можем да локализираме и изберем желания
файл.
При третата стъпка се извършва свързване към файл с данни, необходим за попълване на специфичната информация в документа – в този случай се предоставя избор от три възможности:
• Use an existing list – чрез бутона Browse се прави избор на файл с данни, към който да се свърже
циркулярният документ;
• Select from Outlook contacts;
• Type a new list – чрез щракване върху бутон Create се отваря диалогов прозорец New Address List,
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предлагащ примерна конструкция на таблица, която може да бъде редактирана с помощта на бутона
Customize Columns (фиг. 3). Чрез този диалогов прозорец може да се попълни информация в таблицата и да се създаде автоматично файл с данни на MS Access (с разширение .mdb).

Фиг. 3. Създаване на файл с данни в MS Word с помощта на Type a new list
При четвърта стъпка чрез използване на командата More Items и появилия се диалогов
прозорец Insert Merge Field се извършва добавяне на необходимите специфични полета
от вече свързания файл с таблични данни
(фиг. 4). Преди това е необходимо да бъде
извършено предварително позициониране на
текстовия показалец в съответната част на основния документ, където ще се извърши добавянето на избрано от списъка поле.
При пета стъпка се визуализира полученият
резултат и преглед на получения документ. На
тази стъпка може да бъде извършена корек
ция относно сортирането и филтрирането на
информацията във файла с данни чрез избор
на команда Edit recipient list.
Шестата стъпка е заключителният етап, при
който се разпечатват получените документи
Фиг. 4. Диалогов прозорец Insert Merge Field
(чрез избор на команда Print) или се съхрас примерен списък за избор на специфични
няват във файл (чрез избор на команда Edit
полета
individual letters).
От всичко, казано дотук, можем да обобщим, че технологията за създаване на циркулярни документи преминава през създаване на основен документ, който съдържа информацията, която е една и
съща във всички екземпляри, и последващо добавяне на специфични полета, които носят различна
(индивидуална) информация във всеки отделен документ. При обединяване на информацията се създава нов документ за всяка индивидуална информация. Тази информация заменя съществуващата
такава в полетата за „индивидуална информация“. Тя може да бъде: адреси на пощенски пликове,
имена на дипломи, сертификати и др., и се организира във файл с данни. Примери на файлове с
данни са: таблици в MS Word, работни листoве в MS Excel, база данни на MS Access и дори обикновен
текстов файл. Завършеният набор от документи се състои от пликове, писма, факсове и др., които се
отпечатват или изпращат по електронен път.
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Практическа задача
Създайте циркулярен документ – сертификат – за награждаване на участниците в проведения
училищен кръг на олимпиадата по математика (фиг. 5). За основен документ използвайте файла
certificate.dotx, който вече създадохте при разглеждане на темата Шаблони и теми в текстов документ. С помощта на MS Excel създайте електронна таблица по представения модел на фиг. 6 и добавете три записа в нея.
За да изпълните поставената задача, трябва
да извършите следната последователност от
действия:
Най-напред с помощта на MS Excel създайте
файла с данни (виж. фиг. 6), който ще ви бъде
необходим при изграждането на циркулярния
документ. Съхранете електронната таблица във
файл с име danni_certificate.xlsx.
Отворете файла certificate.dotx.
В страница Mailings от падащия списък на бутона Start Mail Merge изпълнете командата Stepby-Step Mail Merge Wizard...:
• първа стъпка – за тип на циркулярния документ изберете Letters;
Фиг. 5. Създаване на циркулярен документ –
• втора стъпка – за основен документ задайсертификат
те да се използва текущият отворен (т.е. Use the
current document);
• трета стъпка – изберете възможността Use an existing list и с помощта на бутона Browse свържете
циркулярния документ с файла с данни danni_certificate.xlsx;
• четвърта стъпка – чрез командата More Items добавете двете полета с информация за име, презиме, фамилия и клас, като заместите (маркирате или изтриете) стандартния изписан текст на съответните указани места в документа;

Фиг. 6. Файл с данни, реализиран в електронна таблица на MS Excel
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• пета стъпка – освен предварителен преглед на получения документ при обединяване на информацията от файла с данни на тази стъпка не е необходимо да задавате допълнителни настройки;
• шеста стъпка – с команда Edit individual letters съхранете финалния получен документ във файл
с име certificate-MailMerge.docx.

Речник
Mailings
Mail Merge
Merge Field

м˜йлинг
мейл мърдж
мърдж фийлд

Recipient list

рис£пиънт лист

пощенски съобщения
циркулярен документ
специфични полета за обединяване на данни
от файл
списък на получатели

Въпроси и задачи
1.
2.
3.
4.

Какво представляват циркулярните документи?
От колко елемента са съставени циркулярните документи и кои са те?
Файловете с данни са част от циркулярните документи. Какви данни могат да съдържат те?
Създайте нов циркулярен документ, в който да изработите отново сертификата (изпол
зван в урока), като използвате текстови полета при изграждане и разполагане на основните компоненти от неговото съдържание. За източник на данни за циркулярния документ
използвайте същия файл с данни danni_certificate.xlsx.

8 Циркулярни писма в текстообработваща система –
упражнение
Както вече знаем от предишния урок, циркулярните документи са такива документи, в които има
многократна повторяемост на основната част от съдържанието им и друга част, която е различна
(специфична) и се извлича обикновено от файлове с данни.
В предишния урок се запознахме подробно с технологията за създаване на циркулярни писма
(циркулярни документи) чрез последователно преминаване през шестте основни стъпки за създаване на циркулярния документ, като за целта използвахме команда Step-by-Step Mail Merge Wizard...
Сега нека разгледаме създаването на циркулярни документи от различни типове чрез използване
на техниката на директен избор на основните настройки за циркулярния документ чрез използване
на необходимите за целта бутони от страница Mailings.

Създаване на пощенски плик
Например, ако искаме да създадем циркулярен документ от тип „адресиран плик“, трябва да извършим следната последователност от действия:
Избор на тип Envelopes за циркулярния документ и създаване на настройки на пощенския плик
(фиг. 1)
От падащия списък на бутона Start Mail Merge, намиращ се в страница Mailings, избираме команда
Envelopes... Тази команда стартира настройките за отпечатване и форматиране на текста за адресите
на получател и подател за пощенския плик (фиг. 1).
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Фиг. 1. Създаване и настройки на циркулярен документ от тип „пощенски плик“
Реализиране на връзка към вече създаден файл с данни с адреси на получатели или създаване на
нов файл с данни (фиг. 2)
От падащия списък на бутона Select Recipients, намиращ се в страница Mailings, с помощта на
командата Use Existing List може да се реализира връзка към вече създаден файл с данни с адреси на
получатели.
От падащия списък на бутона Select Recipients,
намиращ се в страница Mailings, с помощта на командата Type New List може да се създаде и реализира връзка към нов файл с данни с адреси на получатели (фиг. 2). Отваря се диалогов прозорец
New Address List, предлагащ примерна конструкция на таблица, която може да бъде редактирана
с помощта на бутона Customize Columns (фиг. 3).
Фиг. 2. Създаване на файл с данни с адреси
След създаване на записи в така конструираната
на получатели
таблица информацията се съхранява във файл с
данни на MS Access с разширение .mdb.

Фиг. 3. Примерна конструкция на таблица с данни за адреси на получатели,
реализирана чрез бутон Customize Columns
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Поставяне на специфични полета за визуализация на записите от файла с данни
Поставянето в циркулярното писмо на специфични полета от файла с данни с цел визуализацията
на съответните записи в него се извършва чрез командата Insert Merge Field. Командата позволява извеждането на записи от файла в избран от потребителя ред (местоположение) в документа (фиг. 4).
Най-напред е необходимо да се позиционира текстовият показалец на съответното място в документа, на което да се визуализира конкретно избрано поле от свързания файл с данни. От падащия
списък на бутона Insert Merge Field с имената на полетата на свързания файл с данни след избор на
конкретно поле се извършва добавяне на избраното поле в указаното място на текстовия документ.
Визуализиране и предварителен преглед на получения резултат относно изведените записи от
свързания файл с данни
С помощта на бутона Preview Results от страница Mailings може да се реализира предварителен
преглед на получения резултат (фиг. 5).

Фиг. 4. Създаване на полета за извеждане на записите от файла с данни
Заключителен етап – приключване на обединението
Когато потребителят е доволен от вида и оформлението на циркулярното писмо, той може да
отпечата крайния резултат с помощта на командата Print Documents, която се появява от падащия
списък на бутона Finish & Merge. За да се визуализират или персонализират резултатите, се изпълнява
командата Edit Individual Documents... от падащия списък на бутона Finish & Merge.

Фиг. 5. Преглед на изведените записи от файла с данни
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Практическа задача
Създайте циркулярен документ – пощенски плик по зададения модел на фиг. 4. За целта създайте
файл с данни със следната информация (име, фамилия, град, адрес, област, пощенски код, телефон и
e-mail) и въведете два записа в него, използвайки възможността Type New List.

Създаване на етикети (стикери)
Ако искаме да създадем циркулярен документ от тип Labels, трябва да извършим следната последователност от действия:
Избор на тип Labels за циркулярния документ и създаване на настройки на етикетите (фиг. 6)
С помощта на полетата Label vendors и Product number може да се избере готов шаблон за етикети, който да бъде приложен. По същество шаблонът представлява набор от етикети, разпределени
с помощта на таблица в определен брой редове и колони. Прилагането на даден шаблон за етикети
създава таблично оформление на страницата на празен текстов документ.
С помощта на бутона Details могат да бъдат прегледани и модифицирани текущите настройки на
избран шаблон за създаване на етикети.
С помощта на бутона New Label може да се създаде нов шаблон за оформление на етикети, които
да бъдат разположени и съобразени спрямо размерите на наборното поле на една страница от текстовия документ.
Реализиране на връзка към вече създаден
файл с данни с адреси на получатели или създаване на нов файл с данни – постъпва се аналогично както при пощенския плик
Поставяне на специфични полета за визуализация на записите от файла с данни
След добавяне на специфични полета и аранжиране на първия етикет, разположен най-горе
вляво на текущата страница на документа (т.е.
първата клетка от първия ред на създадената таблица с етикети), щракнете върху бутона Update
Labels от страница Mailings, за да обновите съзФиг. 6
даденото съдържание и оформление на първия
етикет и за останалите етикети в страницата.
Визуализиране и предварителен преглед на получения резултат относно изведените записи от
свързания файл с данни
В този случай няма да бъде създадена нова страница за всеки отделен запис както при предишните разгледани случаи на циркулярни документи, а информацията от всеки запис от файла с данни
ще се попълни в отделните клетки от таблицата в рамките на една страница от текстовия документ.
Нова страница в документа със същото разпределение на етикетите ще бъде създадена, в случай че
броят на записите от файла с данни, за който трябва да се създаде етикет, е по-голям от броя на етикетите, разположени в рамките на една страница от текстовия документ.
Заключителен етап – приключване на обединението
Когато потребителят е доволен от вида и оформлението на етикетите в циркулярното писмо, той
може да отпечата крайния резултат с помощта на командата Print Documents, която се появява от
падащия списък на бутона Finish & Merge. За да се визуализират или персонализират резултатите, се
изпълнява командата Edit Individual Documents... от падащия списък на бутона Finish & Merge.
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Практическа задача

«име_презиме_и_фамилия»
Фиг. 7. Примерно оформление на етикета
С помощта на циркулярен документ от тип
„етикет“ създайте поздравителни картички по
случай 1 март за шест свои приятели (може и
за целия клас) по зададения примерен модел на
фиг. 7. За целта:

Фиг. 8. Настройки на новия етикет

създайте нов шаблон за етикет с посочените настройки на фиг. 8 и го именувайте с име „картичка“;
създайте електронна таблица с необходимата за целта информация (име, презиме и фамилия на
ваши приятели или съученици).
Постоянната част от циркулярния документ етикет включва художествен текст и графично изображение. За целта създайте и оформете художествен текст по указания модел на фиг. 7 и използвайте избрано от вас графично изображение на мартеница, като го разположите по подходящ начин.
Променливата част на циркулярния документ етикет включва едно специфично поле за достъп до
информацията в колона име, презиме и фамилия на електронната таблица.

Речник
envelope
label

˜нвилоуп
л˜йбъл

пощенски плик
етикет

Въпроси и задачи
1. Създайте циркулярен документ за изготвяне на баджове за участници в състезание.
2. Създайте циркулярен документ за изготвяне на етикети за артикули на магазин за хранителни стоки. С помощта на MS Excel създайте файл с данни, съдържащ пет записа с данни
за артикули (име на артикул, производител, цена, срок на годност).
3. Създайте циркулярен документ от тип Labels, с помощта на който да изработите етикети с
надпис за получатели (име, презиме и фамилия на ученик), които да се залепят върху бели пликове с
формат А4, като в тях ще бъдат поставени изработените сертификати в предишния урок. Приложете допълнително оформление на етикетите, като поставите подходящо лого и заглавие.
4. Създайте циркулярен документ от тип Envelopes, с помощта на който да надпишете пощенски пликове с формат А4 по аналогичен начин както в задача 3, в които да бъдат поставени сертификатите, изработени в предишния урок.
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9 Формуляри в текстообработваща система
Формулярите в MS Word представляват компютърни текстови документи – бланки (образци), които предоставят възможност за електронно попълване на специфична информация в тях посредством
използване на специфични елементи (контроли на съдържание или специфични полета), които са
поставени на определени места в документа.
За разлика от технологията на работа с циркулярните документи, при която се извършва автоматично попълване на определена информация в тях чрез реализиране на връзка с файл – източник на
данни, при формулярите попълването на изготвената бланка във вид на формуляр става директно от
самия потребител.
За да изготвите формуляр в MS Word, можете най-напред да създадете текстов документ или шаблон, след което да добавите специфични полета или контроли за съдържанието към формуляра.
Контролите за съдържанието могат да бъдат текстови полета, контролни кутии, падащи списъци,
контроли за избиране на дати и др.

Създаване на формуляр
Създаването на формуляр за попълване преминава през следните основни стъпки:
1. Показване на раздела Developer (ако не
е визуализиран)
За да визуализирате раздела Developer, трябва да изпълните следната последователност от
действия:
Изберете команда Options от раздела File.
В диалоговия прозорец Word Options изберете
команда Customize Ribbon.
В списъка с раздели Main Tabs поставете отметка на Developer и щракнете върху бутон OK
(фиг. 1).
Тази стъпка за показване на раздела Developer
се изпълнява еднократно, понеже, след като
веднъж вече сте направили тази настройка за
визуализиране на раздела Developer, при всяко
последващо стартиране на програмата MS Word
този раздел винаги ще бъде видим.
2. Създаване на нов документ или отваряне на готов шаблон, на който искате да бъде
базиран формулярът
Ако вече сте създали собствен шаблон и искате да го използвате при изготвяне на формуляр,
достатъчно е да създадете екземпляр от шаблона, след което да го надградите във вид на формуляр.
В случай че искате да създадете формуляр,
използвайки готов шаблон на MS Word, трябва да извършите следната последователност от
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Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

действия: от раздел File изпълнете команда New,
от списъка с категоризирани шаблони можете да
направите избор на готов шаблон от дадена категория или да приложите търсене на шаблон по
зададена ключова дума в полето Search for online
templates (фиг. 2).
Нека да потърсим шаблони с ключова дума
diploma и от списъка с резултати да изберем
конкретен шаблон (например шаблона preschool
diploma (фиг. 3). След като създадем текстов документ, базиран на избрания шаблон, може да се
наложи да се извърши допълнително редактиране и форматиране в документа в зависимост от
конкретните цели на задачата. Например можем
да използваме дизайна и оформлението на така
създадения документ от шаблона и да редактираме съдържателната част на дипломата в зависимост от контекста на задачата, която реализираме.
При избор на готов шаблон забелязваме, че
в повечето случаи ще се наложи да извършим
допълнително редактиране на съдържателната
част на така създадения документ, както и да изтрием или добавим контроли на съдържанието.
3. Добавяне на контроли на съдържанието
и други специфични полета към формуляра

От страница Developer чрез раздела Controls (фиг. 4) могат да бъдат добавени и настроени следните контроли на съдържанието:
Текстово поле
(Plain Text Content Control) – за вмъкване на обикновен текст;
RTF текст
(Rich Text Content Control) – предоставя възможности за въвеждане на множество от
абзаци;
Разгъващ се списък
(Drop-Down List Content Control);
Контролна кутия
(Check Box Content Control);
Дата
(Data Picker Content Control);
Изображение
(Picture Content Control) и др.
С помощта на бутона Legacy Tools може да се използва и групата с наследени инструменти (напр.
Legacy Forms (фиг. 4)), които също предоставят възможности за добавяне на специфични полета към
формуляра – текстово поле, контролна кутия, падащ списък и др.
4. Задаване или промяна на свойства за контроли на съдържание и други специфични полета на формуляра
За да настроим някои свойства на вече добавен контрол на съдържанието, трябва най-напред да
маркираме този елемент, след което с помощта на бутона Properties се отваря диалогов прозорец за
настройка на свойствата на елемента.
Нека да разгледаме възможностите за настройка на контрола падащ списък във формуляра и
по-конкретно техниката за създаване на списък на елементи.
Ако използваме инструмента Drop-Down Form Field от групата Legacy Forms, то в диалоговия прозорец Drop-Down Form Field Options (фиг. 5) съответните стойности за списъка се въвеждат в полето
Drop Down Item и се добавят чрез бутона Add. Формираният списък със стойности се създава в
полето Items in drop-down list.
Ако използваме контрола на съдържание Drop-Down List Content Control, в диалоговия прозорец
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Фиг. 5. Настройка на падащ (разгъващ се) списък
Content Control Properties (фиг. 5) с помощта на бутона Add се добавят всички желани стойности
за падащия списък. Формираният списък със стойности се визуализира в полето Drop-Down List
Properties. Подразбиращият се текст Choose an item може да бъде редактиран с помощта на бутона
Modify.
Примерни настройки на падащи списъци за двата инструмента, както и техните визуализации в
режим на попълване на данни са представени на фиг. 6 и фиг. 7.

Фиг. 6

Фиг. 7
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Фиг. 8. Пример за редактиране на
подразбиращ се текст с инструкции към
контрол на съдържание

5. Добавяне на текст с инструкции към
добавени контроли на съдържание във формуляра
От страница Developer чрез раздела Controls
в режим Design Mode може да бъде променен
подразбиращият се текст с инструкции към вече
добавени контроли на съдържание (конкретен
пример е показан на фиг. 8).
6. Добавяне на защита на формуляра
С помощта на бутона

от страница

Developer може да се добави защита срещу редактиране на готовия за попълване формуляр, така

че да има достъп само до полетата на формуляра, които са предвидени за попълване след неговото
заключване. За целта в панела Restrict Editing трябва да бъдат зададени следните настройки (фиг. 9):
• Поставете отметка в контролната кутия Allow only this type of editing in the document в частта
Editing restrictions;
• Изберете възможността Filling in forms в частта Editing restrictions;
• Натиснете бутона Yes, Start Enforcing Protection;
• В появилия се диалогов прозорец Start Enforcing Protection може да зададете парола за защита.

Фиг. 9. Защита срещу редактиране на формуляр

Практическа задача
Създайте формуляр за попълване на сертификата за участие в училищния кръг на олимпиадата по
математика, като използвате вече създадения файл certificate.dotx (в урока „Шаблони и теми в текстов
документ“). Добавете следните контроли на съдържание към документа:
текстово поле – за въвеждане на данни за име, презиме и фамилия на ученика (фиг. 10);
разгъващ се списък – за избор на класа на ученика със стойности от 1 до 12 (фиг. 11).
Добавете защита към формуляра и съхранете документа като шаблон във файл с име certificate_
forms.dotx.
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Фиг. 10. Добавяне на текстово поле и настройка на свойства
За да изпълним поставената задача, трябва да извършим следната последователност от действия:
създаване на екземпляр от шаблона за грамота чрез отваряне на файла;
добавяне на текстово поле и настройка на свойства (фиг. 10);
добавяне на контрол на съдържание – избор от разгъващ се списък и настройка на свойства (фиг. 11);
добавяне на защита на формуляра и съхраняване на документа като шаблон.

Фиг. 11. Добавяне на разгъващ се списък и настройка на свойства
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разработчик
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падащ списък
контролна кутия с отметка
модифицирам; променям
режим на проектиране
налагане на защита

Въпроси и задачи
1. Какво представляват формулярите в MS Word?
2. Дайте няколко конкретни примера при какви случаи е необходимо да се използва разгъващ се
списък като контрол на съдържание във формуляр?
3. Създайте формуляр по показания модел на фиг. 12, използвайки за целта инструментите от
Legacy Forms. Да се реализира падащ списък за избор на клас с подразбиращ се текст Избери
клас и четири възможни стойности – 9. клас, 10. клас, 11. клас и 12. клас.

Режим Design Mode

Режим на попълване на формуляра
Фиг. 12. Модел на формуляра с използване на инструменти от Legacy Forms
4. Създайте същия формуляр от задача 3 по показания модел на фиг. 13, използвайки за целта
инструменти от тип „контроли на съдържанието“.

Фиг. 13
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10 Формуляри в текстообработваща система –
упражнение
Практическа задача
Създайте текстов документ формуляр за електронно попълване на данни относно участие на ученици от прогимназиален и гимназиален етап в училищен проект/курс по посочения модел на фиг. 1.
Използвайки инструментите от групата Legacy Forms, добавете следните специфични полета за въвеждане на съдържание към документа:

Фиг. 1. Модел на формуляра с използване на инструменти от групата Legacy Forms
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Текстови полета (Text Form Field) – за въвеждане на лични данни и информация за постоянен адрес
на ученика;
Разгъващ се списък (Drop-Down Form Field) – за избор на класа на ученика със стойности от 5 до 12;
Контролни кутии (Check Box Form Field) – за уточняване на езиковите и компютърни умения на
ученика.
Извършете необходимите настройки към добавените специфични полета. Добавете защита към
формуляра и съхранете документа като шаблон във файл с име forms1.dotx.
За да изпълним поставената задача, трябва да извършим следната последователност от действия:
Най-напред въвеждаме и оформяме основната съдържателна част на формуляра в нов текстов
документ. За добро структуриране и разположение на информацията в частта Лични данни и Постоянен адрес е препоръчително да се създадат и използват подходящи потребителски табулации
за подреждане на информацията съобразно показания модел на фиг. 1;
Разположете вече въведената основна текстова информация в частта Умения на ученика в две колони;
С помощта на команда Borders and Shading задайте рамки на трите отделни части – Лични данни,
Постоянен адрес и Умения на ученика по посочения модел на фиг. 1;
В частта Интереси на ученика се предвижда ученикът да може да въвежда свободно допълнителен
(Insert Frame) от групата Legacy
текст. Затова в този случай, използвайки инструмента рамка
Forms, можем да добавим рамка и допълнително да я оформим чрез команда Borders and Shading
по подобен начин както поставените рамки на предишните три части на формуляра;
Добавете и настройте съответните специфични полета във формуляра;
При добавянето на защита към формуляра трябва да бъде отчетена една важна особеност. В случая не трябва да заключваме целия формуляр, тъй като в последната част Интереси на ученика
трябва да може свободно да се въвежда текст от потребителя, попълващ формуляра. Затова при
добавяне на защита на формуляра в конкретната задача трябва да приложим заключване на части
чрез разделяне на документа на отделни секции. В нашия случай не е необходимо да добавяме
секции в документа, тъй като разполагането на част от съдържанието на документа в две колони
автоматично разделя документа на три секции:
• първа секция – обхваща съдържанието на документа от началото до позицията, от която започва разполагането на текст в две колони;
• втора секция – обхваща частта от документа, разположена в две колони;
• трета секция – обхваща оставащата част от документа след частта, разположена в две колони
докрая.

Фиг. 2. Настройки за заключване на отделни части във формуляра
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Добавете защита към формуляра, като за целта изпълните следните действия в панела Restrict
Editing:
• поставете отметка в контролната кутия Allow only this type of editing in the document в частта
Editing restrictions;
• изберете възможността Filling in forms в частта Editing restrictions;
• щракнете върху възможността Select sections и в появилия се диалогов прозорец Section
Protection премахнете отметката на последната секция (вж. фиг. 2);
• натиснете бутона Yes, Start Enforcing Protection;
• в появилия се диалогов прозорец Start Enforcing Protection може да зададете парола за защита.
Съхранете получения документ като шаблон във файл с име forms1.dotx.

Практическа задача
Създайте текстов документ формуляр по показания модел на фиг. 3.
За да изпълним поставената задача, трябва да извършим следната последователност от действия:
най-напред въвеждаме и оформяме основната съдържателна част на формуляра в нов текстов
документ по показания модел на фиг. 3;
добавете и настройте съответните текстови полета (Text Form Field) във формуляра:
• текстово поле за въвеждане на име на ученик – в диалоговия прозорец Text Form Field Options
задайте следните настройки (фиг. 4):
• в полето Default text въведете текста име
на ученик;
• в полето Bookmark именувайте обекта с
име uchenik. Това е необходимо за изчисляване на общия бал на ученика;
• поставете отметка в контролната кутия
Calculate on exit;
• текстово поле за въвеждане на оценка от дипломата по БЕЛ – в диалоговия прозорец Text Form
Field Options задайте следните настройки (фиг. 5):
• от падащия списък в полето Type избереФиг. 3. Модел на формуляра с използване
те тип Number. Това е необходимо, тъй като
на инструменти от групата Legacy Forms
в полето ще се въвеждат числови стойности;
• в полето Bookmark именувайте обекта с
име BEL;
• поставете отметка в контролната кутия
Calculate on exit;
• текстово поле за въвеждане на оценка от
дипломата по математика – в диалоговия прозорец Text Form Field Options задайте следните настройки (фиг. 5):
• от падащия списък в полето Type изберете тип Number. Това е необходимо, тъй като
в полето ще се въвеждат числови стойности;
• в полето Bookmark именувайте обекта с
име Math;
• поставете отметка в контролната кутия
Calculate on exit;
• текстово поле за въвеждане на оценка от
НВО по БЕЛ – в диалоговия прозорец Text Form
Фиг. 4
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Фиг. 5
Field Options задайте следните настройки (фиг. 6):
• от падащия списък в полето Type изберете тип Number;
• от падащия списък на полето Number format изберете формат 0,00 на въвежданите числови

данни в полето;
• в полето Bookmark именувайте обекта с име NVO_BEL;
• поставете отметка в контролната кутия Calculate on exit;
• текстово поле за въвеждане оценка от НВО по математика – в диалоговия прозорец Text Form
Field Options задайте следните настройки (фиг. 6):

Фиг. 6
• от падащия списък в полето Type изберете тип Number;
• от падащия списък на полето Number format изберете формат 0,00 на въвежданите числови
данни в полето;
• в полето Bookmark именувайте обекта с име NVO_Math;
• поставете отметка в контролната кутия Calculate on exit;
• текстово поле, с помощта на което ще се изчислява автоматично общият бал на ученика – в
диалоговия прозорец Text Form Field Options задайте следните настройки (фиг. 7):
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• от падащия списък в полето Type изберете Calculation;
• в полето Expression въведете следния
израз: =BEL+Math+2*NVO_BEL+2*NVO_Math;
• от падащия списък на полето Number
format изберете формат 0,00 за числовите
данни в полето;
• в полето Bookmark именувайте обекта с
име BAL;
• поставете отметка в контролната кутия
Calculate on exit;
Всички представени настройки на шестте
специфични текстови полета на формуляра могат да бъдат обобщени с помощта на таблицата,
представена на фиг. 8:
Фиг. 7
в последното изречение в текстовия документ
трябва автоматично да се попълни въведеното
име на ученика в полето uchenik и полученият общ бал в полето BAL, намиращо се в последния ред
на таблицата. За да се реализира това, ще използваме изчисляеми полета, които ще свържем към
съответните специфични полета на формуляра с имена uchenik и BAL. За целта след позициониране
на текстовия показалец на съответното място в последното изречение избираме команда Field… от
падащия списък на бутона Explore Quick Parts, намиращ се в панела Text на страница Insert (фиг. 9).
В появилия се диалогов прозорец Field при добавяне на първото поле, извличащо автоматично
името на ученика от полето uchenik, се извършват следните настройки (фиг. 10):
• в полето Field names избираме възможността Ref;
• в полето Bookmark name избираме uchenik;
• в падащия списък на полето Format избираме Uppercase, за да визуализираме резултата в полето с главни букви.
В появилия се диалогов прозорец Field при добавяне на второто поле, извличащо автоматично
бала на ученика от полето BAL, се извършват следните настройки (фиг. 11):
• в полето Field names избираме възможността Ref;
• в полето Bookmark name избираме BAL.

Фиг. 8

106

Фиг. 9

Фиг. 10

Фиг. 11

Практическа задача за самостоятелна работа
Използвайки вече създадения в предишна задача формуляр за електронно попълване на данни относно участие на ученици в училищен проект/курс, създайте нов текстов документ формуляр, в който
да замените създадените специфични полета към формуляра със следните контроли на съдържание:
Текстови полета (Plain Text Content Control) – за въвеждане на лични данни (име, презиме и фамилия на ученика, телефон за връзка и e-mail) и информация за постоянен адрес на ученика;
Разгъващ се списък (Drop-Down List Content Control) – за избор на класа на ученика със стойности
от 5 до 12;
Дата (Data Picker Content Control) – за въвеждане на дата на раждане на ученика, както и добавяне
на актуална дата на попълване на формуляра в долния ляв ъгъл на документа;
Контролни кутии (Check Box Content Control) – за уточняване на езиковите и компютърни умения
на ученика.
Съхранете формуляра като шаблон във файл с име forms2.dotx. За да изпълним поставената задача, трябва да извършим следната последователност от действия:
Създайте екземпляр от създадения в предишна задача формуляр за електронно попълване на данни относно участие на ученици от прогимназиален и гимназиален етап в училищен проект/курс.
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Изключете защитата на формуляра;
Редактирайте текстовия документ, като на съответните места вместо съществуващите специфични полета от групата Legacy Forms поставите и настроите съответните контроли на съдържание;
Добавете отново защита към формуляра и съхранете документа като шаблон във файл с име
forms2.dotx.

Речник
bookmark
calculation
expression

б²кмаак
калкюл˜йшън
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показалец
изчисление; пресмятане
израз

11 Изготвяне на справки. Обобщаване на данни
в електронна таблица
В предишни уроци разгледахме технологиите на сортиране и филтриране на данни в MS Excel.
С тяхна помощ могат да бъдат реализирани различни справки в таблица с данни. Например чрез
сортиране в таблица с резултати от състезание за ученици по един или няколко критерия може да се
реализира подредба на резултатите на участниците по класове и по класиране, а ако сортираме дан
ните по критерий постигнат резултат в брой точки, може да се направи бърза справка за максимален
и минимален получен резултат от състезанието, без да е необходимо да се използват възможностите
на вградените функции за целта. При филтриране на данни в електронна таблица по избрани критерии могат да се изготвят различни справки (извадки) от табличните данни. Например в същата
таблица, представяща резултатите от състезание, чрез филтриране могат да се реализират извадки
за участниците по класове, по постигнат резултат в определен диапазон, по финално класиране и
т.н. Сега ще разгледаме техниката за обобщаване на данни спрямо определени критерии чрез реализиране на междинни пресмятания в подредени таблици, както и още една възможност за изготвяне
на справки, обобщаване и бързо анализиране на данни с помощта на т.нар. обобщаващи (наричани
още осеви или кръстосани) таблици.

Междинни пресмятания в подредени таблици
За да приложите техниката Subtotal за реализиране на междинни пресмятания в подредени таблици, трябва да изпълните следната последователност от действия:
Сортирайте таблицата по избран от вас критерий, спрямо който искате да извършите обобщаване
на данните. Това е необходимо, тъй като чрез изпълняване на команда Subtotal се добавя по един
допълнителен ред за всяка група редове, съдържащи еднакви стойности за избрания критерий, и
в него се създава обобщаваща формула с използване на вградената функция SUBTOTAL под избраните за обобщаване колони;
Маркирайте активна клетка от областта на таблицата;
От страница Data изпълнете команда Subtotal;
В появилия се диалогов прозорец Subtotal задайте следните настройки:
• От падащия списък в полето At each change in изберете полето, което ще играе роля на обобщаващ критерий и спрямо което ще бъдат добавени междинни пресмятания в зависимост от съответните му стойности (които са предварително сортирани);
• От падащия списък в полето Use function изберете функция, с чиято помощ искате да реализирате междинни пресмятания и да извършите обобщаване на данните;
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• В полето Add subtotal to поставете отметки на поле или полетата, за които искате да добавите
обобщаваща формула за реализиране на междинните пресмятания и получаване на обобщаваща
информация;
В резултат ще забележите, че на определени места в таблицата се добавят допълнителни редове,
в които се извършват обобщения на определени данни в таблицата спрямо зададените от вас настройки. С помощта на техниката Subtotal съответните обобщения се реализират чрез автоматично
прилагане на вградената функция SUBTOTAL, която има следните аргументи:
• Function_num – задава число от 1 до 11, което специфицира функцията, чрез която ще се реализират междинните пресмятания. Например числото 9 указва прилагане на функцията SUM;
• Ref1, Ref2, ... – области с данни, които искаме да обобщим чрез прилагане на междинни пресмятания.
След приключване на анализа на обобщената информация може да се възстанови таблицата в първоначалния ѝ вид, като се изключи действието на команда Subtotal. За целта е необходимо да бъде изпълнена повторно тази команда и от диалоговия прозорец Subtotal да се щракне върху бутона Remove All.
Пример 1
Отворете файла olimpiada.xlsx. Нека да разгледаме отново таблицата, намираща се в работен лист
„Олимпиада по ИТ“, в която са представени данни относно получените резултати и класиране от
проведено училищно състезание по ИТ, позната ни при изучаване на темите „Сортиране в електронна таблица по няколко признака“ и „Филтриране на данни в ЕТ“. Копирайте данните от таблицата
и създайте нов работен лист с име Обобщаване на данни. Извършете обобщаване на данните в таблицата относно честотата при класирането на участниците по места чрез прилагане на техниката
Subtotal.
Основни стъпки при изпълнение на задачата
1. Сортиране на таблицата спрямо колона класиране във възходящ сериен ред с използване на
потребителския списък първо място, второ място, ..., който вече създадохме.

Фиг. 1
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2. Прилагане на команда Subtotal с посочените настройки на фиг. 1. В случая искаме междинните
пресмятания да се извършат спрямо полето класиране, като се използва функцията COUNT за преброяване на класиранията по места.
Забелязваме, че в лявата част на таблицата се добавят три бутона
, които се използват за
управление на визуализацията на редовете на таблицата.
– визуализира всички редове в таблицата;
– визуализира редовете с обобщаваща информация за броя на класиранията по места;
– показва последния обобщаващ ред на таблицата (Grand Total).
Пример 2
Отворете файла magazin_drehi.xlsx от папката Resources\Razdel_3. Да разгледаме отново въведените данни в таблицата в работен лист Седмични продажби. Копирайте данните от таблицата и
създайте нов работен лист с име Обобщаване на данни. Извършете обобщаване на данните в таблицата относно продадените количества спрямо различните размери артикули чрез прилагане на
техниката Subtotal.
Основни стъпки при изпълнение на задачата
1. Сортиране на таблицата спрямо колона размер във възходящ сериен ред с използване на потребителския списък S, M, L, XL, XXL, който вече създадохме (фиг. 2).
2. Прилагане на команда Subtotal с посочените настройки на фиг. 2. В случая искаме междинните
пресмятания да бъдат добавени спрямо различните стойности за полето размер, но да се извършат
спрямо полето количество, като се използва функцията SUM за сумиране на продадените количества
спрямо различните размери артикули.
Допълнение: В случай че искаме да бъде отчетено при обобщаването на данните и различието в
артикулите „блуза“ и „палто“, то е необходимо да извършим сортиране по два критерия: първи критерий – спрямо колона артикул във възходящ азбучен ред, и втори критерий – спрямо колона размер

Фиг. 2
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във възходящ сериен ред с използване на потребителския списък S, M, L, XL, XXL. След това отново
се прилага команда Subtotal със същите настройки от фиг. 2.

Обобщаващи таблици (PivotTable)
Обобщаващите таблици в MS Excel са инструмент, чрез който могат да бъдат обобщени, анализирани и изследвани избрани данни, представени в табличен вид в даден работен лист, като за целта се
проектират различни изгледи (конструкции) относно структурирането и разположението (по редове, колони и пресечни стойности) на избраните
полета от таблицата, подлежащи на анализ. Те
могат бързо да бъдат адаптирани и реконструирани в зависимост от начина, по който трябва
да бъдат визуализирани получените резултати.
Обобщаващата таблица (PivotTable) може да придобие и по-прецизен вид в зависимост от това
дали искате да се виждат повече полета по ред
или по стълб. В този си вид информацията може
да е по-полезна, подробна и да се направи цялостен или подробен анализ на данните.
На фиг. 7 е показан примерен модел на обобщаваща таблица (PivotTable), анализираща седмичните продажби в магазин за дрехи относно
следните артикули:
блузи от следните модели – Модел 1 и Модел 2
с размери S, M, L, XL и XXL
Фиг. 3
палта от следните модели – Зимно с качулка и
Зимно без качулка с размер S, M, L, XL и XXL.
Често с помощта на обобщаващите таблици се цели получаване на обобщени резултати
за данни в дадена област (организация, офис,
процес, търговия и т.н.) в течение на определен
период от време (например проследяване на
доставки на дадени артикули от различни производители в определен период от време и др.).
За да създадем обобщаваща таблица
(PivotTable), трябва да изпълним следната последователност от действия:
За да приложим избирателно визуализиране
с цел обобщаване на данните в електронните
таблици, трябва предварително да сме създали
таблица със съответните записи в нея;
От страница Insert щракваме върху бутона
PivotTable. Отваря се диалогов прозорец Create
PivotTable (фиг. 3), в който трябва да въведем
областта от клетки, върху които ще се изгради
обобщаващата таблица, и да изберем местоположение за визуализирането ѝ (на нов или съществуващ работен лист).
В областта Избери област за анализиране
(Choose the data that you want to analyze) са налице
Фиг. 4. Области за обобщаващата таблица
две възможности за избор на данни за анализ:
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Избери таблица или област (Select a table or range) – трябва да се маркира зоната от клетки, предви-

дена за обобщената таблица;

Използвай съществуващи данни (Use an external data source) – въвежда се, ако трябва да се изпол
зват данни от друг файл на вашия компютър или от локалната мрежа.
От областта Избери място за твоята обобщаваща таблица (Choose where you want the PivotTable report
to be placed) може да се избере къде да се позиционира обобщаващата таблица. Тук възможностите
отново са две – или в същия работен лист, или в нов работен лист.
Следва изграждането на структурата на обобщаващата таблица спрямо следните четири области
(фиг. 4) – филтрираща страница (Filters), редове (Rows), колони (Columns) и информационна част
(предимно са полета с числови стойности) от пресичането на данните по ред и стълб (Values).
Определянето на стойностите в различните области става чрез провлачване на избрано поле (на
именование на колона на основната таблица) от областта PivotTablе Field List върху избраната област (Filters, Rows, Columns или Values).
Към всяко едно от градивните полета, конструиращи областите Filters, Rows и Columns, в обобщаващата таблица може да бъде реализирано филтриране на данни спрямо избрани от потребителя критерии.
В обобщаващите таблици може да се използват различни обобщаващи функции в полетата за
стойности. Ако избраното по подразбиране обобщаване чрез сумиране на числовите стойности
в областта на пресичане Values не удовлетворява изискванията, имате възможност да посочите
друга функция освен Sum да определи стойностите в осевата таблица. За целта е необходимо
от падащия списък на избраното в момента поле в областта Values да изпълните командата Value
Field Settings… Ще се отвори диалогов прозорец Value Field Settings, чрез който може да изберете
друга, по-подходяща за вашата задача функция. Същият резултат би се получил и ако в произволна клетка от областта с числови стойности в обобщаващата таблица щракнете с десен бутон на
мишката и от появилото се контекстно меню изберете същата команда Value Field Settings... Също
така в контекстното меню може да щракнете и върху командата Summarize Values by и да изберете
желаната от вас функция за обобщаване в случая. Ако стойностите в областта Values са текстови,
то подразбиращата функция на обобщаване ще бъде Count.
От панела PivotTable Styles на страница Design на раздела PivotTable Tools може да се избере и приложи готово оформление на обобщаващата таблица.
С помощта на бутоните Subtotals, Grand Totals и Report Layout от страница Design на раздела
PivotTable Tools (фиг. 5) могат да се зададат някои допълнителни настройки на обобщаващата таблица относно:

Фиг. 5. Настройки за обобщения на данните и визуализация
на изгледа на обобщаващата таблица
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• визуализация на частични обобщения на данните по групи;
• финални обобщения на данните по редове и/или колони;
• визуализация на изгледа на обобщаващата таблица.

Обновяване на обобщаващи таблици (PivotTable)
В случай че, след като сте създали обобщаваща таблица (PivotTable), изградена на базата на даден
източник на данни, решите да добавите нови данни към тази таблица източник, то е необходимо да
бъде обновена вече изготвената обобщена таблица.
Можем да обобщим следното: ако добавяме информация към даден източник на данни, за който
са създадени няколко обобщаващи таблици, то всички обобщаващи таблици, базирани на този източник, трябва да бъдат обновени.
За да бъде обновена само една обобщаваща таблица, е достатъчно да се щракне с десния бутон
някъде в диапазона на обобщената таблица, след което да се избере команда Refresh.
За да бъдат обновени наведнъж няколко обобщаващи таблици, е необходимо да изберете някоя
клетка в една от обобщаващите таблици, след което в страница Analyze на раздела PivotTable Tools да
изберете команда Refresh All от падащия списък на бутона Refresh.

Създаване на обобщаваща диаграма (Pivot Chart)
Въз основа на обобщаващите таблици могат да се създават и обобщаващи диаграми, които автоматично се актуализират с актуализирането на обобщаващите таблици. Прилагането на определен
филтър в обобщаващата таблица се отразява директно и в обобщаващата диаграма и обратно.
Създаването на обобщаваща диаграма (PivotChart), свързана с дадена обобщаваща таблица
(PivotTable), преминава през следната последователност от действия:
избираме активна клетка в областта на вече изработената обобщаваща таблица;
щракваме върху бутона PivotChart от страница Analyze на раздела PivotTable Tools (или в панела
Charts от страница Insert изпълняваме команда PivotChart);
в появилия се диалогов прозорец Insert Chart избираме желания тип за диаграмата.

Практическа задача

Фиг. 6

Отворете файла magazin_drehi.xlsx. На базата
на въведените данни в работен лист Седмични
продажби създайте обобщаваща таблица (Pivot
Table), анализираща и обобщаваща продажбите
относно избран артикул, модел и размер за дадена седмица по представения модел на фиг. 7.
Конструкцията относно организиране на дан
ните в обобщаващата таблица е представена
на фиг. 6. Създайте и обобщаваща диаграма,
базирана на изработената обобщаваща таблица
(фиг. 8).

За да изпълним поставената задача, трябва да извършим следната последователност от действия:
маркираме клетка от областта на таблицата с данни (в случая областта обхваща клетките от A1 до
G16), намираща се в работен лист Седмични продажби;
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Фиг. 7. Обобщаваща таблица
изпълняваме команда Insert PivotTable. Областта с данни на таблицата се попълва автоматично в
полето Table/Range. Избираме разположение на обобщаващата таблица в нов работен лист (фиг. 9);
чрез влачене на полетата на таблицата създаваме конструкцията, представена на фиг. 6;
приложете готов стил за оформление на обобщаващата таблица, като за целта в панела PivotTable
Styles от страница Design на раздел PivotTable Tools изберете шаблон за оформление;
относно финалната визуализация на изгледа на обобщаващата таблица може да извършите следната допълнителна настройка: от падащия списък на бутона Report Layout, разположен в страница
Design на раздел PivotTable Tools, изберете възможността Show in Outline Form.
Информацията в получения отчет във вид на обобщаваща таблица на фиг. 7 е организирана по
следния начин:
• за основна филтрираща страница е избрано поле артикул;
• по редове са представени моделите и размерите на съответните стоки;
• по колони са подредени дните от седмицата;
• в пресечната зона е броят на продадени изделия от съответния модел и размер за даден артикул.

Фиг. 8. Обобщаваща диаграма

114

Фиг. 9. Настройки в диалоговия прозорец
Create PivotTable

Чрез филтриране в получената обобщаваща
таблица (фиг. 7) може да реализираме следните примерни извадки (справки), на базата на
които да извършим и съответните обобщения
и изводи:
вместо информация за всички артикули можем да изберем да се визуализира информация само за един артикул, за който да проследим и анализираме продажбите за седмицата
(спрямо брой продадени изделия) относно
различните модели и размери. Например приложете филтриране в обобщаващата таблица или в обобщаващата диаграма по артикул палто. Разгледайте получената обобщена
извадка и направете кратък анализ на данните. Премахнете приложения вече филтър;
от всички дни за седмицата може да посочим
само конкретен ден, спрямо който да полу-

чим представа за броя на продажбите за деня;
така подредена, информацията дава яснота относно ръста в броя на продажбите за указания период на дадени модели и размери спрямо избрани за анализ категории артикули, като в края на
периода, в случая – края на седмицата, се вижда общата сума на продажбите за всеки ден и за
всеки модел.

Речник
subtotal

с³бтoтъл

Grand Total

гранд т¥тъл

PivotTable
Report Layout
analyze
PivotChart

п£вот т˜йбъл
рип¥рт л˜йаут
ˆналайз
п£вот чарт

междинно (частично) обобщаване на данни
от таблица по групи
финално обобщаване на данни на таблица
по редове и/или колони
обобщаваща таблица; осева таблица
изглед на обобщаваща таблица
анализирам
обобщаваща диаграма

Въпроси и задачи
1. В какви случаи се използва техниката Subtotal и има
ли някакви специфики при нейното прилагане?
2. Отворете файла olimpiada.xlsx. В работен лист
„Олимпиада по ИТ“ са представени данни от проведено училищно състезание по ИТ. Съставете обоб
щаваща таблица на нов работен лист (фиг. 11),
отразяваща по редове класа на участниците в състезанието, по колони класирането, а пресечните
стойности да са спрямо полето брой на точки, като
се приложи функция Count за обобщаване чрез преброяване (вж. фиг. 10). С нейна помощ анализирайте
постигнатите резултати от проведеното състезание относно:
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Фиг. 10

•

обобщено разпределение спрямо класирането по места – общ брой първи
места, общ брой втори места и т.н.;
• разпределение по класове спрямо класирането по места.
3. Променете конструкцията на обобщаващата таблица от задача 1, като
добавите по редове след полето клас
записите от полето име, презиме и
фамилия (фиг. 12, 13). Филтрирайте
резултатите само за 5. клас. Премахнете приложения филтър.

Фиг. 11. Обобщаваща таблица

Фиг. 12

Фиг. 13

Фиг. 14

4. Създайте представената конструкция на
обобщаваща таблица на фиг. 14. Какви възможности за обобщения и справки могат да бъдат
извършени в този случай?

12 Изготвяне на справки.
Обобщаване на данни в ЕТ – упражнение
Практическа задача
Създайте електронна таблица по зададения модел на фиг. 1, отразяваща индивидуалните резултати на членовете на два отбора от ученическо състезание по математика в даден град, проведено в два
кръга. Всеки от отборите се състои от по шестима ученици – три момичета и три момчета от 9. клас,
които представят две различни училища. Именувайте работния лист с въведените данни с име Състезание и съхранете във файл otbori.xlsx. На отделни работни листове с имена PivotTable1, PivotTable2,
PivotTable3, PivotTable4 и PivotTable5 създайте следните обобщаващи таблици:
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име, презиме и фамилия
Ангел Петров Борисов
Анета Николова Николова
Гергана Стоянова Николова
Елена Иванова Филипова
Иван Иванов Иванов
Илиян Петров Тодоров
Мария Ангелова Михайлова
Николай Стефанов Николов
Петър Иванов Георгиев
Петя Василева Петкова
Стефан Стоянов Иванов
Стоянка Василева Иванова

пол
младеж
девойка
девойка
девойка
младеж
младеж
девойка
младеж
младеж
девойка
младеж
девойка

отбор
юнак
юнак
юнак
вихър
юнак
юнак
вихър
вихър
вихър
вихър
вихър
юнак

първи кръг
38
30
29
26
23
13
43
35
35
23
30
19

втори кръг
50
32
35
29
32
17
44
23
38
22
27
22

Фиг. 1. Таблица с данни
Първа обобщаваща таблица – с нейна помощ обобщете данните относно получените
резултати през първи и втори кръг, разпределени по пол и отбор, и анализирайте получените резултати. За целта по редове разположете информацията относно полето пол, по
колони – относно полето отбор, а пресечните
стойности да са спрямо полетата първи кръг
и втори кръг, като се приложи функция Sum
за обобщаване чрез сумиране. Към обобщаващата таблица да се приложи финално обоб
щаване (Grand Totals) само по колони. Примерен модел на първата обобщаваща таблица е
представен на фиг. 3.

Фиг. 2. Конструкция на първа обобщаваща
таблица

Фиг. 3. Примерен модел на първата обобщаваща таблица
Втора обобщаваща таблица – реализира се по аналогичен начин както първата обобщаваща таблица, като в конструкцията на таблицата се добавя по редове информация относно полето име,
презиме и фамилия. Примерен модел на втората обобщаваща таблица е представен на фиг. 5.
Трета обобщаваща таблица – аналогична на първата обобщаваща таблица, но с тази разлика, че
по редове се разполага информация относно полето отбор, а по колони – относно полето пол.
Примерен модел на третата обобщаваща таблица е представен на фиг. 7. Създайте обобщаваща
диаграма от тип Stacked Column, базирана на третата обобщаваща таблица, като я разположите в
същия работен лист.
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Четвърта обобщаваща таблица, представяща
обобщени резултати по отбори за двата кръга без разграничаване спрямо пола на участ
ниците. При нейното конструиране в частта
Rows се разполага информация относно полето отбор, а в частта Values на пресечните
стойности – полетата първи кръг и втори кръг.
В този случай в частта Columns не разполагаме избрана информация спрямо някое поле
от таблицата. Примерен модел на четвъртата
обобщаваща таблица е представен на фиг. 10.
Пета обобщаваща таблица, представяща
обобщени резултати по отбори, както и ин-

Фиг. 4. Конструкция на втора обобщаваща
таблица

Фиг. 5. Примерен модел на втората обобщаваща таблица

Фиг. 6. Конструкция на трета обобщаваща
таблица

Фиг. 7. Примерен модел на третата
обобщаваща таблица

дивидуални резултати за всеки член на даден отбор за двата кръга без разграничаване спрямо
пола на участниците. Реализира се аналогично на четвъртата обобщаваща таблица, като в конструкцията на таблицата се добавя по редове информация относно полето име, презиме и фамилия.
Примерен модел на петата обобщаваща таблица е представен на фиг. 12.
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За да изпълните поставената задача, трябва да извършите следната
последователност от действия:
В нов работен лист създайте
таблицата от фиг. 1 и именувайте
листа с име Състезание.
Останалите пет работни листа, на които трябва да бъдат разположени обобщаващите таблици,
може да създадете директно при самото реализиране на всяка една от
обобщаващите таблици, като при
настройките за създаване изберете
разполагане на обобщаващата таблица на нов работен лист. След това
Фиг. 8. Примерен модел на обобщаваща диаграма,
новодобавените работни листове
базирана на третата обобщаваща таблица
могат да бъдат преименувани по
указания в задачата начин.
При създаването на първата обобщаваща таблица (фиг. 3) е необходимо да реализирате представената конструкция от фиг. 2. Към създадената обобщаваща таблица приложете следните
допълнителни настройки:
• в страница Design на раздела PivotTable
Tools от падащия списък на бутона Grand Totals
изберете възможността On for Columns Only;
• приложете избран от вас готов шаблон за
оформление на обобщаващата таблица от панела
PivotTable Styles. Може да поставите отметка на
Фиг. 9. Конструкция на четвърта обобщаваща
контролната
кутия Banded Columns (
),
таблица
в случай че искате да включите възможността за
визуализация на различно стилово оформление
за колоните (например фон, рамки), за да разграничите и откроите по-добре информацията за
двата кръга.
При създаването на втората обобщаваща
Фиг. 10. Примерен модел на четвъртата
таблица (фиг. 5) е необходимо да реализирате
обобщаваща таблица
представената конструкция от фиг. 4. Приложете избран от вас готов шаблон за оформление
на обобщаващата таблица от панела PivotTable
Styles.
При създаването на третата обобщаваща
таблица (фиг. 7) е необходимо да реализирате
представената конструкция от фиг. 6. Приложете избран от вас готов шаблон за оформление
на обобщаващата таблица от панела PivotTable
Styles.
На базата на третата обобщаваща таблица
създайте обобщаваща диаграма от тип Stacked
Фиг. 11. Конструкция на пета обобщаваща
Column по показания модел на фиг. 8. За по-
таблица
добра визуализация на диаграмата може да при-
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ложите и някои допълнителни
настройки – например добавяне
на заглавие, надписи на осите,
визуализиране на числовите
стойности за отделните серии от
данни и др.;
При създаването на четвъртата
обобщаваща таблица (фиг. 10)
е необходимо да реализирате
представената конструкция от
фиг. 9.
При създаването на петата
обобщаваща таблица (фиг. 12)
е необходимо да реализирате
представената конструкция от
Фиг. 12. Примерен модел на петата обобщаваща таблица
фиг. 11. Приложете избран от
вас готов шаблон за оформление на обобщаващата таблица от панела PivotTable Styles.

Практическа задача
Отворете файла dostavka_materiali.xlsx от папката Resources\Razdel_3. В електронна таблица е представена информация относно получени доставки в книжарница от три фирми – производители на
дата на доставка
12.03.2018 г.
12.03.2018 г.
28.03.2018 г.
15.04.2018 г.
27.04.2018 г.
27.04.2018 г.
15.05.2018 г.
15.05.2018 г.
17.06.2018 г.
05.07.2018 г.
05.07.2018 г.
17.07.2018 г.

артикул
химикали
тетрадки
принтерна хартия
моливи
цветни блокчета
принтерна хартия
химикали
тетрадки
цветни блокчета
моливи
тетрадки
принтерна хартия

производител
ЕТ "Иванка Иванова"
ЕТ "Тетрадката"
Пейпърс мастер ЕООД
ЕТ "Иванка Иванова"
Пейпърс мастер ЕООД
Пейпърс мастер ЕООД
ЕТ "Иванка Иванова"
ЕТ "Тетрадката"
Пейпърс мастер ЕООД
ЕТ "Иванка Иванова"
ЕТ "Тетрадката"
Пейпърс мастер ЕООД

количество
100
200
20
50
50
25
150
300
75
40
100
17

Фиг. 13. Таблица с данни

Фиг. 14

120

единична цена
1,50 лв.
1,30 лв.
7,20 лв.
0,70 лв.
3,50 лв.
7,20 лв.
1,50 лв.
1,30 лв.
3,50 лв.
0,70 лв.
1,30 лв.
7,20 лв.

стойност
150,00 лв.
260,00 лв.
144,00 лв.
35,00 лв.
175,00 лв.
180,00 лв.
225,00 лв.
390,00 лв.
262,50 лв.
28,00 лв.
130,00 лв.
122,40 лв.

следните артикули – химикали, моливи, тетрадки, принтерна хартия и цветни блокчета (фиг. 13), за
определен период от време. Да се създаде обобщаваща таблица по посочения модел на фиг. 14. Чрез
филтриране реализирайте следните справки в обобщаващата таблица:
реализирани доставки от дадена фирма производител;
реализирани доставки в конкретен период от време – например за дати в определен диапазон, за
календарен месец, тримесечие и т.н.
Така подредена, информацията дава яснота коя фирма производител на коя дата е доставила опре
делени артикули. Чрез прилагане на възможностите за междинно и финално сумиране (Subtotals и
Grand Totals) се визуализира общата стойност на доставените артикули от всяка фирма производител
както отделно по дни, така и общо за целия период.
Групиране на резултатите по дати
Нека да приложим групиране на дати по избран критерий. За целта:
щракнете с десния бутон на мишката в някоя от заглавните клетки с показани дати на доставки в
обобщаващата таблица;
от контекстното меню се изпълнява команда Group. В резултат се появява диалогов прозорец
Grouping, в който ще забележите, че в полето By са избрани възможностите за групиране по дни и
месеци, а в полетата Starting at и Ending at са попълнени автоматично началната и крайната въведена дата в таблицата с данни за реализирани доставки (фиг. 15а);
в резултат над заглавния ред с показани дати се добавя нов ред с визуализирани данни за тези
месеци, спрямо които могат да бъдат групирани датите на доставките (вж. обобщаващата таблица
на фиг. 15в). Също така, ако обърнете внимание в частта Columns на конструкцията на обобщаващата таблица, ще забележите, че се добавя нов обобщаващ критерий Months над вече добавеното
поле дата на доставка (вж. конструкцията на фиг. 15б).

б. Конструкция на обобщаващата таблица
а. Диалогов прозорец Grouping

в. Обобщаваща таблица с възможност за групиране на датите по месеци
Фиг. 15
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Добавяне на времева линия
С помощта на бутона Insert Timeline от страница Analyze на раздела PivotTable Tools може да се добави времева линия. С нейна помощ може лесно да бъде реализирано филтриране по дати на доставки
(фиг. 16).

Фиг. 16
С помощта на така добавената времева линия за филтриране по дата на доставка може да се избират различни възможности – например филтриране по години, тримесечия, месеци, дни (фиг. 17).
Можем да филтрираме данните за доставките по някои от следните примерни начини:
от всички дати може да посочим само конкретна дата, която да ни даде представа за доставките и
плащанията в този период;
за второто тримесечие;
за месец май;
за два последователни месеца или за дати в определен диапазон – за да изберете месеците или
датите, използвайте бутона (клавиш) Shift.
Филтриране по дати на доставка може да бъде реализирано и чрез прилагане на филтри в частта
Columns Labels в обобщаващата таблица (фиг. 14). За целта се изпълнява команда Date Filters и от появилия се падащ списък на командата се прави избор на желания филтър, който да бъде приложен.

Фиг. 17. Филтриране с използване на времева линия

Речник
timeline

тˆймлайн

времева линия
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Въпроси и задачи
1. Отворете файла otbori.xlsx. Да разгледаме отново въведените данни в таблицата в работен
лист Състезание (фиг. 1). Копирайте данните от таблицата и създайте нов работен лист
с име Обобщаване на данни. Извършете обобщаване на данните в таблицата по отбори относно получените сумарни резултати от двата кръга на състезанието чрез прилагане на
техниката Subtotal.
2. Филтрирайте резултатите в обобщаващата таблица на фиг. 14 за фирмите производители ЕТ „Иванка Иванова“ и ЕТ „Тетрадката“ в периода на доставки от 10.04.2018 г. до
30.05.2018 г. Премахнете приложения филтър.
3. На базата на обобщаващата таблица от задача 2 създайте подходяща обобщаваща диаграма (PivotChart) и приложете отново същия филтър в диаграмата. Колко различни артикула е доставяла фирмата ЕТ „Иванка Иванова“ в указания период? Проверете има ли
доставки същата фирма в периода 01.06.2018 – 30.06.2018 г.

Фиг. 18
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IV Работа по проект
1 Разработване на проект в екип за решаване
на конкретен проблем
Основни характеристики на проект
В часовете по информационни технологии в 7. и 8. клас имахме възможност да разработваме
проекти на различни теми с използването на изучаваните информационни технологии. Тогава се запознахме и с правилата и дейностите при разработване на проекти. Днес в практиката хората много
често работят по различни проекти, при реализацията на които се използват ИТ. При разработването на проекта се извършват координирани дейности, които се управляват от определени лица.
Проектът трябва да постигне дадена цел, като се определят начална и крайна дата за реализацията му. За всеки проект се предвиждат ограничени разходи, ресурси и хора (екип). Тук ще посочим
някои важни характеристики на всеки проект:
Проектът трябва да решава конкретен проблем, представляващ интерес – трябва да е полезен.
Проектът трябва да е целесъобразен. Това означава, че или резултатите от проекта са уникални,
или съществуват подобни резултати, но те не са достъпни – не могат да се използват наготово,
не могат да се купят или купуването им не е оправдано икономически.
Проектът изисква работа в екип – реализира се от няколко изпълнители, които трябва да разпределят и координират работата си така, че проектът да се реализира в определения срок. Работата
в екип може да се реализира и в една социална мрежа. В този случай те изграждат отношения
помежду си. Може да възникне ситуация, при която да се работи с човек, който не харесваме –
тогава на първо място се поставят целите на проекта.
Проектът налага определена дисциплина – при реализацията на всеки проект има точно фик
сирани изисквания както към вида и качествата на очакваните резултати, така и към процеса на
реализация – в каква среда ще бъде изпълнен, с какви ресурси и в какъв срок. Неспазването на
дисциплината може да доведе до невъзможност от отделните части да се сглоби очакваният резултат или да не се спазят предвидените срокове.

Основни етапи при разработване и изпълнение
на групов проект
Можем да определим следните основни етапи при реализацията на един проект:
Създаване на екип и определяне на ръководител – избират се участниците в екипа, определят се правилата, които да се спазват: да не се обиждат членовете, да не се пречи на работата на
другите, да се работи в съгласие с останалите. Ръководителят (лидер) трябва да следи екипните
дейности, да дава насоки в работата на членовете, да осъществява обратна връзка за изпълнението на задачите, да решава спорове между членовете, да внася спокойствие и увереност на всички
от екипа;
Планиране на дейности и задачи – на този етап се анализират и подреждат целите, които
искаме да постигнем с проекта. Целите се съобразяват с ресурсите (материални, финансови
и човешки), които е възможно да бъдат отделени от организацията, водеща проекта. Разумно
е да се потърси мнението на различни категории потребители. В резултат се разработва предварителен план, съдържащ дейностите, ресурсите и времето, необходими за изпълнение на
задачите по проекта;
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Анализ – детайлно изучаване на текущото състояние на проблема, който ще се решава с проекта,
и се предлага алтернативно решение за подобряването му. Анализът обикновено се състои от три
подетапа:
• Първият подетап е свързан с определяне на изискванията към бъдещия проект. Работи се с
потребителите, за да се изясни какво очакват те от осъществяването на проекта;
• На втория подетап се изучават изискванията към новия проект, като те се класифицират и се
елиминират общите им елементи;
• На третия подетап се предлагат различни начини за удовлетворяване на изискванията към
проекта. Накрая алтернативите се сравняват, за да се определи коя от тях по-добре удовлетворява изискванията от гледна точка на техническо оборудване, работна сила и цена.
Резултатът от анализа е описание на предлаганото алтернативно решение. След приемането на
препоръчаното решение се планира и необходимото ресурсно осигуряване.
Проектиране – бъдещия проект се описва независимо от техническата реализация (логическо
проектиране), след което се предлага конкретно техническо решение (физическо проектиране). При физическото проектиране решенията на логическо ниво се преобразуват в конкретни
технически спецификации. Краен резултат на етапа на проектиране е списък от технически спецификации, представени под формата на диаграми или текст, които може да се използват за конкретната реализация на проекта;
Осъществяване на проекта – извършват се всички планирани дейности. Изпълняват се основните дейности по реализацията на проекта, следи се за спазването на предвидените срокове и се
предават изготвените продукти и документация.
Работата по даден проект завършва с отчитане на проекта. На този етап трябва да бъдат извършени следните дейности:
• Организират се срещи с възложителите на проекта, на които да бъдат демонстрирани, макар
и не в окончателен вид, разработените продукти;
• Оформят се изработените продукти в окончателен вид, като се вземат предвид направените
от възложителите забележки. Специално при проектите, реализирани с помощта на информационни технологии, е важно да се обърне внимание на правилното изписване на текстовете,
четливостта им, яснотата на илюстрациите, коректността на въведените данни и т.н.;
• Представя се завършеният проект пред възложителя за крайна оценка;
• Договарят се с възложителя срок и условия за „съпровождане“ – период от време, през което
възложителят, използвайки разработените продукти, следи за грешки или неизправности, съобщава ги на изпълнителя и той прави необходимото за отстраняването им.

Умения за работа в екип
За постигането на целта на проекта е нужно членовете на екипа да притежават или да развият
следните умения:
Комуникация и слушане – много често, замислени върху задачите, които са пред нас, не „чуваме“ какво ни казват другите. Информацията, която ни споделят, е възможно да бъде важна за нас.
Важна е и комуникацията между отделните членове – на нея се основават провалът или успехът на
екипа. Необходимо е да се наложи открит, разбираем, уважителен диалог вътре в екипа. Обидно или
унизително отношение е сигурен знак за провал на проекта;
Саможертва – всеки член трябва да е наясно, че може да се наложи да направи жертви в случай
на нужда. Жертвата може да има различни форми – време, ресурси, роля в екипа и др.;
Убеждаване и споделяне – всеки член трябва да отстоява позициите си по различни въпроси,
също така да бъде окуражаван в действията си. Споделянето на ключова информация може да се
окаже полезна за други членове и трябва да имаме готовност да го направим;
Не на последно място – усърдна работа. Всички трябва да имат готовност да работят усърдно
и съвестно. Работата да бъде разпределена справедливо според уменията и възможностите между
всички.
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Използване на технологични средства и платформи
За подпомагане на съвместната работа в екип по даден проект могат да се използват възможности
те на ИТ за планиране, наблюдение, разпределяне на дейностите. Удобно технологично средство
може да се окаже една електронна таблица в MS Excel – фиг. 1.

Фиг. 1
С избор на подходяща структура и удачно оцветяване може да се планира разпределянето на
индивидуалните задачи, както и нужните ресурси. Нанасянето на корекции и промени в таблицата
става лесно и бързо. Нека да припомним, че в часовете по ИТ в 8. клас се запознахме със съвременни
технологии за споделена съвместна работа. Услугата onedrive.live.com е безплатна и дава възможност
за споделяне и съвместна работа върху документи. След създаването на таблицата за планиране на
дейностите по проекта тя може да се сподели с останалите членове на екипа и всеки да следи личните си задължения и сроковете за тях. Всеки член има възможност да нанася промени в таблицата.
Ако в същото време и друг прави това, ще се вижда цветен маркер с името на другите членове на
мястото, където променят съдържанието на клетките.
Съвременните ИТ предлагат и технологични платформи за управление и планиране на работата
по проекти. В интернет пространството има както безплатни, така и платени услуги за управление
на проекти (project management). Характеристиките на тези платформи могат да се обобщят до:
междуплатформени – могат да се ползват на устройства с ОС Windows, Android, iOS;
дават възможност за организиране и наблюдение на всички дейности както от компютър, така
и от таблет или смарттелефон;
разпределяне на задачите и сроковете сред другите членове на екипа;
споделяне на файлове – документи, видео, изображения, с възможност за използване на облачни услуги като Google Drive или Dropbox;
редица полезни възможности – изпращане на съобщения между членовете, дискусия за обсъждане на важни въпроси, получаване на съобщение при наближаване на краен срок за дадена
дейност и др.
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Известни технологични платформи за управление на проекти са: Trello (trello.com), Asana
(asana.com), Podio (podio.com), Basecamp (basecamp.com), Meistertask (meistertask.com), Ganttpro
(ganttpro.com) – фиг. 2.

Фиг. 2
Предимство на платформата Ganttpro е използването на кирилица. Позволява хронологично
свързване на отделните дейности със стрелки. Дава възможност за създаване на няколко отделни
проекта и съхраняването им във файл след заплащане на определена месечна такса.

Документиране на проект
Изготвянето на документация към проект е важен съпътстващ процес. Той може да обясни как е
бил изпълнен проектът, какви са били ролята и участието на всеки от екипа, както и да даде информация за срещнати трудности и допуснати грешки. Справянето с трудностите и отстраняването на
грешки може да е полезно при работа върху бъдещи проекти за членовете на всички екипи. Документирането трябва да се извършва от всеки член на екипа и може да е под формата на: записани бележки на хартия или в текстов документ на MS Word, направени снимки в процес на работа, аудио- и
видеозаписи. След приключване на проекта всички натрупани материали се събират и обединяват от
член на екипа. Популяризирането на документацията може да се извърши с използването на различни технологии: публикуване на статия или интервю в училищния вестник или училищния сайт, под
формата на листовки, плакати, брошури, както и при защитата на проекта пред публика. Документацията на завършения проект трябва да съдържа следната важна информация:
тема на проекта;
имената на членовете – ръководител и съекипници;
описание на целите, които се поставят пред проекта;
планирани дейности;
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анализ;
логически и физически проект;
реализация на проекта – извършване на планираните дейности, срещнати трудности, отстраняване на грешки, използвани материали и технологични средства, необходими ресурси за отделните дейности и др.
Документацията може да се оформи в текстов документ или компютърна презентация.

Въпроси и задачи
1. Избройте характеристиките на един проект.
2. През кой етап от разработването на групов проект се организират срещи с възложителя на
проекта, за да се представят предварителни резултати от изпълнението? През кой етап се
избира лидерът?
3. Избройте умения, които могат да се развият при работа в екип.
4. Направете регистрация в някоя от платформите за планиране и управление на проекти.
Запознайте се с възможностите, които предлага.

2 Екипна разработка на проект
За реализацията на всеки от следващите проекти е необходимо учениците да бъдат разделени на
екипи.
I. Проект „Системи за глобално позициониране“
Развитието на информационните и комуникационни технологии дава възможности за реализиране на различни услуги, за които преди десетина години можехме само да мечтаем. Една такава
услуга е наблюдението на различни населени места и природни забележителности, планирането на
маршрути за пътуване и др. Една от най-популярните реализации на подобни услуги е на фирмата
Google. Тя е създала интернет приложение, с което всеки може лесно да планира свой маршрут,
независимо с какво средство ще се придвижва, от точка до точка – maps.google.com. Да използваме
услугата за създаване на примерен маршрут (с кола или пеш) за училищна екскурзия до 2–3 не толкова известни географски или археологически забележителности в България, започвайки от вашето
населено място. Примерни точки на маршрута: крепостта „Мисионис“ до гр. Търговище, античното
селище „Никополис ад Иструм“ край гр. В. Търново, крепостта „Овеч“ до гр. Провадия, крепостта
„Петрич кале“ край гр. Петрич, античен град Марцианопол до гр. Девня, географската забележителност Стобски пирамиди край с. Стоб, както и други, които знаете и бихте желали да посетите.
Ще опишем една възможна реализация на проекта. Тя започва с избор на екип от ученици, които
от своя страна избират ръководител на проекта.
1. След обсъждане в класа ръководителят на екипа използва услугата maps.google.com и въвежда последователно точките от избрания маршрут – „Никополис ад Иструм“, „Мисионис“ и
„Овеч“ (фиг. 1). За вмъкване в презентация на избрания маршрут ползва клавиша за екранна
снимка PrintScreen. Допълнителна обработка на екранната снимка (изрязване на излишни части)
може да се направи, като се вмъкне в художника Paint, след което да се съхрани като изображение. За обсъждане на въпроси и проблеми, свързани с реализацията на проекта, ръководителят
създава група в социална мрежа, в която включва всички ученици от класа, или извършва регистрация на проекта в една от технологичните платформи, представени в предходната тема.
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Фиг. 1
2. Лидерът извършва планиране на дейностите и задачите по реализиране на проекта между останалите членове на екипа, като определя и крайните срокове. Всеки член на екипа трябва да събере
информация – текст и изображения, за една от забележителностите, както и да води пълно документиране на работата си.
3. След анализ и детайлно изучаване на маршрута лидерът обсъжда с класния ръководител и представител на туристическата агенция възможностите за нощуване по време на екскурзията.
4. Спазвайки сроковете, всеки член от екипа изпълнява своите дейности, като събира информация –
текст и изображения, за съответната забележителност и документира сайтовете, на които е намерил нужната информация. Възможно е някой да разполага със снимки на някоя от забележителностите от родители или братя и сестри. Ако снимката е традиционна, е нужно тя да се сканира и
след това да се приложи към останалите материали.
5. Ръководителят следи и отчита изпълнението на отговорностите в срокове, като поддържа постоянна комуникация с членовете на екипа и класния ръководител.
6. Заключителна дейност при реализирането на проекта е интегрирането на получените резултати.
Последователно се представят забележителностите по маршрута чрез:
компютърна презентация, включваща карта на маршрута, интересна информация за всяка забележителност, изображения, видеоклипове;
брошура (листовка, дипляна), създадена с използване на готов шаблон на документ в MS Word
или Publisher, съдържаща текст и изображения, карта на маршрута;
web сайт, създаден с използване на CMS платформа (wordpress, alle, wix и др.), включващ текст,
изображения, видеоклипове и препратки към външни сайтове с повече информация, вградена карта
на маршрута.
7. Всеки член на екипа предоставя на ръководителя цялата документация, която е водил. В текстов
документ или компютърна презентация се описват всички важни елементи: тема на проекта, членове, цели, планирани дейности и т.н.
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II. Проект „Grid и Cloud технологии“
Едни от най-новите и бързоразвиващи се направления в областта на ИТ технологиите са Грид
и Облачните технологии, в които намират приложение суперкомпютрите (фиг. 1). С помощта на
вашия преподавател, планирайте провеждането на учебна екскурзия в голяма компютърна фирма,
изчислителен център или университет, за да се запознаете с конкретни приложения на тези технологии. Сформирайте екип и разпределете следните задачи за реализиране на проекта:
Търсене, намиране и свързване с организации, в които се използват такива технологии;
Разучаване на маршрути и транспортни средства за пътуването до избраната фирма или университет;
Архитектурни и исторически забележителности, които също могат да бъдат посетени в съответното населено място;
Избор на хотел (условия, цена, местоположение), ако екскурзията ще е повече от един ден;
Планиране на нужните ресурси и калкулиране на крайна цена.

Фиг. 1
III. Проект „Уебсайт“
Световната мрежа интернет е бързо средство за комуникация между хората, както и източник на
много информация. Планирайте създаването на уебсайт на класа. Сформирайте екип и разпределете
следните задачи за реализиране на проекта:
Търсене на фирми, предлагащи уебхостинг (цена, условия за ползване, технологии, които поддържа);
Търсене на фирми, предлагащи услугата създаване на уебсайт (цена, сложност на сайта, технологии, които се използват);
Потърсете информация за съвременните тенденции за дизайн на сайт;
Съберете информация за всеки ученик от класа (хоби, снимки, любими неща: филм, спортист,
книга, актьор);
Планиране на нужните ресурси и калкулиране на крайна цена.
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IV. Проект „Софтуерно обслужване“
Днес компютърът намира приложение в много сфери на човешката дейност от компютърни симулации в различни спортове до изчисления на траекторията на небесни тела. Средно голяма фирма,
която бутилира и продава минерална вода, има няколко отдела:
„Снабдяване“;
„Счетоводство“;
„Финанси“;
„Човешки ресурси“;
„Маркетинг и реклама“.
Сформирайте екипи, които да направят проучване за нуждите на отделите от приложен софтуер,
който да помага в дейностите им. Изборът трябва да бъде аргументиран и обоснован. Резултатите от
проучването, изводите и крайното решение да се представят в компютърна презентация. Всеки екип
трябва да защити проекта си пред публика.
V. Проект „Национална олимпиада по информатика“
Националната олимпиада по информатика се провежда в два последователни дни, в които състезателите решават по три задачи, всяка от които носи до 100 точки. За решаването им учениците
използват един от езиците за програмиране: C, C++. Възрастовите групи, на които са разделени, се
означават с латински букви: група Е – ученици от 4. и 5. клас; група D – 6. клас; C – 7. и 8. клас;
В – 9. и 10. клас; А – 11. и 12. клас. Използвайте файл Resources\Razdel_4\NOI.xlsx, за да направите
различни справки:
Екип 1 – класиране на първите 10 по групи за първия ден според точките в колона G;
Екип 2 – класиране на първите 10 по групи за втория ден според точките в колона К;
Екип 3 – класиране по градове за първия ден според точките в колона G;
Екип 4 – класиране по градове за втория ден според точките в колона К;
Екип 5 – крайно класиране на първите 20 по групи според точките в колона L;
Екип 6 – списък на учениците с максимален брой точки от първия или втория ден, както и
списък на учениците с нула точки от първия или втория ден.
В процеса на работа, ако прецените, може да добавите и други полезни справки. Оформете доклад
в текст ов документ, който да представи информацията от справката. Докладът трябва да съдържа:
заглавие с информация за събитието – място, дата, вид;
съответния списък на учениците;
графично представяне на информация там, където е възможно и удачно;
кратки изводи от представената информация;
автори на справката – име, клас, номер, дата.
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3 Екипна защита на проект
Защита на проект
Учебните проекти имат следната особеност – те не са възложени от истински възложител, а от
учител и предназначението им е да се оцени степента на готовност на учениците да прилагате на
практика наученото в клас. Затова и формата на отчитане на резултатите в случая е по-различна от
тази при реалните проекти от практиката.
За учебните проекти е прието да бъдат „отчетени“ чрез публична защита на проекта. Целта е да
представите пред публика (съставена от учителя и ваши съученици) постигнатите резултати, да се
чуят мненията на други хора, които не са работили по проекта, за неговите качества и недостатъци,
да обосновете взетите решения относно това как да бъде изпълнена една или друга част на проекта и
т.н. Ролята на защитата е да ви позволи да представите по-пълно работата си, да покажете елементи
от нея, които иначе биха останали скрити за страничния наблюдател, и да получите по-точна оценка
на вашия труд.
Независимо на каква тема е бил проектът и какво е неговото съдържание, добре е за защитата да
си подготвите убедителна компютърна презентация, която да съдържа:
темата на проекта;
описание на целите на проекта;
представяне на екипа и разпределението на задълженията на членовете му;
проследяване на етапите на разработване на проекта, възникналите проблеми при осъществяването му и начина на преодоляването им и обосновка на избраните решения (с примери);
представяне на изработените материали;
съвети към потребителите;
идеи за по-нататъшно развитие на проекта.
Имайте предвид, че ако целта на проекта сама по себе си е била създаване на презентация, нейното представяне покрива само изискването „представяне на разработените материали“ от списъка
по-горе. За защитата ще се наложи да подготвите допълнителни слайдове или отделна презентация,
за да отговорите и на другите изисквания за представяне на проекта. Не се колебайте да включите в
презентацията, подготвена за защита, някои неудачни решения, от които сте се отказали, материали,
които по време на работата не са влезли в употреба, но са интересни и т.н. Може да добавите също
така забавни или сериозни видео- (аудио-) клипове, записани по време на работа.
Презентацията трябва да бъде оформена с подходяща структура и стилен дизайн и в същото
време с музикален съпровод. Продължителността за представяне и обемът информация трябва
да се съобразят с регламентираното време за защита. Желателно е това да се отрепетира предварително. Изображенията в презентацията трябва да бъдат форматирани естетически за допълнително
увеличаване на въздействието ѝ. Текстовете трябва да са с достатъчно голям размер на шрифта и
добре четими. Представящите презентацията трябва да говорят силно и убедително, трябва да
бъдат уверени и да покажат ентусиазъм. Не трябва да четат текстовете от презентацията, а да са
предварително подготвени. За привличане на вниманието към себе си и това, което говорят, може да
правят по 2–3 стъпки. Невербалната комуникация с публиката също е важна – подходящо облекло, общуване с поглед и жестове. Може да се направи опит да се предвидят евентуални въпроси от
страна на публиката и какви отговори биха получили.
След представянето ще имате време да отговорите на зададени въпроси и да изслушате мнения
от публиката. Ако има вече потребители на изработените от вас материали по проекта, добре е те да
разкажат за първите си впечатления.
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Използвани материали и авторски права
Очевидно е, че при осъществяването на проекти по ИТ ще се наложи да се използват материали
от различен вид – текстове, изображения, звукови и видеозаписи. Много от материалите за проекта
може да създадете и сами. Например вече добре познавате възможностите на графичния редактор
Paint и векторната графика на пакета MS Offce и може да създадете необходимите ви за проекта
схеми и изображения с тяхна помощ. Рисунката, направена с компютър, не може се сравни с направената по класически начин – в графичния редактор все още трудно се постига ефектът, който се
получава при рисуване на хартия с различни техники. Затова е възможно да нарисувате необходимата ви илюстрация по класически начин – с цветни моливи, пастели или водни бои, след което да я
сканирате и съхраните във файл.
Съвременните средства за създаване на цифрови фотографии и филми вече са широко разпространени. Ако училището или семейството ви разполагат с цифров фотоапарат или цифрова видеокамера, може да се опитате сами да направите необходимите ви за проекта фотографии или видео
клипове. Можете сами да си набавите и други материали.
В процеса на работа над проекта ще се наложи да използвате и други материали, които не вие сте
създали, открили или събрали. Източници на такива материали могат да бъдат книги, списания,
вестници, албуми, музикални и видеодискове и т.н. Напоследък най-сериозният и достъпен източник на материали по всяка тема е глобалната мрежа интернет. Когато се използват материали,
взети от публикации в различни източници, трябва да се спазват няколко правила. Така изискват
законите, които защитават правата на авторите.
Използваните във вашата работа материали, на които не сте автор, трябва да са оформени като
цитати. Ако искате да използвате като цитат готов текст от книга или списание, непременно поставете текста в кавички, като освен това може да приложите и някой, различен от основния, стил на
шрифта, за да се различава цитатът от вашия собствен текст – например може да използвате наклонен стил на шрифта, с който работите, или да форматирате цитата с шрифт, различен от основния.
Непосредствено след цитата в скоби трябва да поставите точно описание на източника. Ако
това е книга, непременно напишете автора (или авторите), заглавието на книгата, издателството и годината на издаване, защото някои книги се издават многократно и в различните издания може да има
разлики в текста. Ако източникът е списание или вестник, тогава включете в описанието освен името на автора и заглавието на статията, от която сте взели текста, името на списанието или вестника,
годината и номера на броя. Когато цитирате текст от интернет, обикновено е достатъчно да посочите
само адреса на сайта. Някои сайтове обаче са доста сложно структурирани и може да се наложи да
посочите и хипервръзките, които трябва да бъдат следвани, за да се достигне до цитирания текст.
Това е важно, защото ролята на цитирането е не само да защити авторските права. Може да се окаже,
че цитираният от вас източник и темата на проекта са важни и интересни за страничен човек, който
се запознава с резултатите от проекта, и той би искал да прегледа свързаните с темата източници.
Ако не използвате текста от източника буквално, а преразказвате неговото съдържание, също
трябва да посочите източника. Една от възможностите е да започнете преразказа с някоя от фразите
Както е посочено в... или Според автора на..., след което да цитирате само източника. Тъй като би се
получило много грозно в такава фраза да се изпишат всички данни за източника, прието е източниците
да се номерират и вместо пълното описание в текста да се посочи номерът на източника, поставен в
квадратни скоби – например [3]. В такъв случай номериран списък на всички източници трябва да бъде
поставен в достъпно за публиката описание на проекта под заглавие „Използвани източници“. Когато
цитатът е нетекстов и не е възможно да се постави в кавички или да се промени стилът на шрифта,
тогава е достатъчно да посочите източника по някой от споменатите по-горе начини.
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Документация
Реализацията на големи проекти е свързана с една спомагателна дейност – документиране на
проекта. Обикновено по време на всички споменати по-горе дейности се създават най-различни вътрешни за изпълнителя, служебни документи, свързани по-малко с конкретния проект, а по-скоро
с организацията на работа по проектите изобщо – планове, протоколи от обсъждания, възникнали
съществени проблеми и начините, по които екипът се е опитал да ги разреши – както успешно, така
и неуспешно. Тази документация е важна за екипа от изпълнители, защото спомага за изграждане
на т.нар. организационна култура, която е необходима за ефективната работа по бъдещи проекти.
Отделно от това е много полезно да се документират и всички създадени продукти – да има
описание на предназначението им, структурата и характеристиките им, на използваните методи при
създаването им. Тази документация, наричана съпровождаща, е полезна при по-нататъшното развитие на проекта, защото използването в реални условия може да породи идеи за подобряване или
разширяване.
Не на последно място, при документиране на проекта е важно да се създаде и т.нар. потребителска документация – описание на начина на работа със създадените продукти. Тъй като не е
възможно изпълнителят да бъде винаги наблизо до крайния потребител на продуктите и да помага
по време на тяхното използване, добре е да има такава документация, в която потребителят да може
да направи необходимите му справки, когато възникне неяснота по начина на използване.
Това, че е поставена като последна в списъка, не означава, че тази дейност трябва да се извърши
след всички останали. Работата по документиране на проекта е трудна, изисква много време и трябва да се извършва непрекъснато, успоредно с останалите дейности. Освен това е много трудно,
когато изпълнителят се отдалечи във времето от един етап на работата, да се върне към него, да си
припомни всичко направено, проблемите, с които се е сблъскал тогава, как ги е разрешил и т.н. Това,
естествено, води до отказ на изпълнителите да създават съответна документация и в края на краищата процесът на документиране остава незавършен.

Въпроси и задачи
1.
2.
3.
4.

Как се нарича представянето на проект пред публика?
Какви права трябва да се зачитат при използване на чужди материали?
Избройте начини за отбелязване на използвани чужди материали.
Как се нарича спомагателната дейност, съпровождаща всеки проект?
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V Обобщение
Уважаеми деветокласници, приключи още една учебна година от обучението ви по информационни технологии. Вие добавихте нови знания и умения за най-важните и най-разпространени
компютърни технологии. Ще обобщим основните понятия и технологии, които изучихте в 9. клас с
помощта на настоящия учебник.
В първия раздел Компютърни системи се запознахте с най-новите постижения в областта на
компютърните технологии – суперкомпютри, грид и облачни технологии. Вече познавате основните характеристики на суперкомпютрите и специалните единици за измерване на тяхната производителност, както и различни области на приложението им. След обучението по раздела Компютърни системи разбирате структурата и организацията на работа при грид и облачните технологии.
Вече познавате приликите и разликите между тези технологии. В този раздел се запознахте и с
принципите на действие на съвременните системи за глобално позициониране. На базата на тези познания можете да определяте местоположението на даден обект, да планирате и съставяте маршрути
за придвижване чрез информационни технологии.
Във втория раздел Компютърни мрежи и услуги разширихте значително знанията си за локалните и глобални компютърни мрежи и услугите, които предлагат. Вече познавате и разбирате
структурата, организацията и правилата за работа в компютърните мрежи. Запознахте се и с основните комуникационни устройства и среди за пренос на информация. Научихте се да свързвате,
конфигурирате и настройвате малка компютърна мрежа. Вече може да споделяте различни ресурси
в локална компютърна мрежа. Във втория раздел на учебника се обръща специално внимание на
защитата на информацията в мрежова среда. Получихте познания за принципите, основните начини
и средства за защита на компютърната мрежа от неоторизиран достъп. В този раздел на учебника се
изучават и електронните услуги за гражданите в интернет. Получихте знания и умения да работите
както с интернет страниците на различни държавни институции, така и със сайтовете на различни
неправителствени организации. Запознахте се с понятия като електронен подпис, електронна услуга, електронно правителство, които са неотменна част от информационната култура на гражданите, живеещи в информационното общество. В края на раздела Компютърни мрежи и услуги
се описват принципите на функциониране на т.нар. електронна търговия. В тези уроци изучихте
основните области на приложение на електронната търговия и нормативните документи, свързани
с нея. Разбрахте смисъла на понятието „електронни пари“ и се научихте да извършвате електронни
разплащания чрез софтуерни системи в интернет.
В третия раздел Приложни програми придобихте нови знания и умения за класическите информационни технологии „Текстообработка“ и „Електронни таблици“. Получихте знания за използване
на шаблони и теми в по-сложни текстови документи. Разбрахте как да създавате циркулярни писма,
да ги свързвате със създаден списък и да създавате и ползвате формуляри. В този раздел се научихте
и на много важни практически операции с електронни таблици – сортиране по няколко признака,
филтриране и валидиране на данни, изработване на справки в електронната таблица по критерии за
търсене, обобщаване на данните на електронната таблица по определен критерий.
В четвъртия раздел Работа по проект се разширяват знанията ви за разработване на проекти с
помощта на информационни технологии. Научихте се да работите в екип, да поемате отговорности
в екипа, да общувате адекватно с останалите членове на екипа, като използвате разнообразни канали за комуникация. Запознахте се с правилата за етично общуване в екипа при реализацията на
проект. Специално внимание бе обърнато на използването на подходящи средства за интегриране
на получените резултати и подготовката на документацията на проекта. Научихте се да извършвате
екипна защита на проекта, която включва: разработването на убедителна презентация, включваща
дейностите от работата по проекта; комбиниране на повече от една технология при изготвянето на
презентацията; аргументиране на избора на използваните технологични средства и ресурси при разработването на проекта и др. В учебника под формата на задачи са описани и 5 конкретни проекта
за изпълнение.
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