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1 Въведение 

Настоящият документ представлява описание на поддръжката на потокови (Data flow) диаграми 

във Visual Paradigm. Разгледания тип диаграми са част от графичния език за документиране и 

визуализиране на елементите на една софтуерна система - UML. UML или Unified Modeling 

Language е стандарт, който разполага с много видове диаграми и се поддържа от различни 

инструменти. Visual Paradigm е един от най-често използваните и мултифункционални софтуери в 

проектирането на диаграми. Диаграмите на потока от данни (DFD) се използват за графично 

представяне на потока от данни в бизнес информационна система. DFD описват процесите, които 

участват в системата за прехвърляне на данни от входа към хранилището на файлове и генериране 

на отчети. 

 

2 Характеристики и използване на езика/ средата/ технологията/ 

 

2.1 Unified Modeling Language 

Моделирането е съществена част от проектирането на софтуерни проекти и е полезно за всички 

видове проекти, независимо от техния размер. Използвайки модел, се гарантира успехът на проект 

за разработване на софтуер – програмистите могат да се уверят, че бизнес функционалността е 

пълна и правилна, нуждите на крайния потребител са изпълнени, а дизайнът на програмата 

поддържа изисквания за мащабируемост, стабилност, сигурност, разширяемост и други 

характеристики. Моделите помагат, като позволяват работа на по-високо ниво на абстракция. 

Унифицираният език за моделиране помага за визуализиране и документиране на модели на 

софтуерни системи, включително тяхната структура и дизайн, по начин, който отговаря на всички 

изисквания на крайните потребители. 

 

2.2 Visual Paradigm 

Visual Paradigm е водещ и световно признат доставчик на софтуерни решения. Той позволява на 

организациите да подобрят бизнес процесите и да насърчават иновациите чрез популярни 

стандарти. Visual Paradigm се интегрира безпроблемно с широко използваната корпоративна 

архитектура, управление на проекти и гъвкав процес на разработка за стартиране на всякакви 

проекти. Библиотеката, с която разполага може да се използва за проектиране на собствен процес 

и предоставя възможност за обогатяване на библиотеката, чрез създаване на собствени 

компоненти за повторна употреба и по-дълбоко ниво на персонализиране на процеса. 
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2.3 Основни характеристики на потокови диаграми 

Диаграмата на потока от данни е начин за представяне на поток от данни през процес или система 

(обикновено информационна система). DFD също така предоставя информация за изходите и 

входовете на всеки обект и самия процес. Диаграмата на потока от данни няма контролен поток, 

няма правила за вземане на решения и цикли. 

DFD графично представя функциите или процесите, които улавят, манипулират, съхраняват и 

разпространяват данни между системата и нейната среда и между компонентите на системата. 

Визуалното представяне го прави добър инструмент за комуникация между потребител и системен 

дизайнер. Структурата на DFD позволява да се започне от общ преглед и да се разшири до 

йерархия от подробни диаграми. DFD често се използва поради следните причини: 

 Логически информационен поток на системата 

 Определяне на изискванията за изграждане на физическа система 

 Простота на нотиране 

 Установяване на ръчни и автоматизирани системни изисквания 

 

2.4 Logical vs Physical Data Flow Diagrams 

Диаграмите на потока от данни се категоризират като логически или физически. Диаграмата на 

логическия поток данни описва поток от данни през система за изпълнение на определена 

функционалност на бизнеса. Диаграмата на физическия поток данни описва изпълнението на 

логическия поток от данни. 

 

 

2.4.1 Логически потокови диаграми 

Логическата диаграма на потока от данни се фокусира върху бизнеса и неговото функциониране. 

Не се занимава с това как ще бъде изградена системата. Спецификата на изпълнението, като 

компютърна конфигурация, технология за съхранение на данни, методи за комуникация или 

предаване на съобщения, могат да се игнорират като се цели фокус върху функциите, изпълнявани 

от системата, част от които събиране на данни, трансформиране на данни в информация и 

отчитане на информация. 

Системите, внедрени въз основа на логически DFD, ще бъдат по-лесни за поддръжка, тъй като 

бизнес функциите не подлежат на честа промяна. 
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2.4.2 Физически потокови диаграми 

Физическа схема на потока от данни показва как ще бъде внедрена системата, включително 

хардуер, софтуер, файлове и хора в системата. Той е разработен по такъв начин, че процесите, 

описани в логическите диаграми на потока от данни, да се прилагат правилно, за да се постигне 

целта на бизнеса. 

Добавят се контроли, за да се гарантира, че процесите се извършват правилно: Това са условия или 

проверки на данни, които трябва да бъдат изпълнени по време на въвеждане, актуализиране, 

изтриване и друга обработка на данни. 

 

 

2.5 Компоненти 

Потоковите диаграми се състоят от процеси, потоци, хланилища за данни и външни обекти. 

Процесът е част от система, която трансформира входовете в изходите. Символът на процеса е 

кръг, овал, правоъгълник или правоъгълник със заоблени ъгли. Всеки процес има име, което 

идентифицира функцията, която изпълнява. Името се състои от глагол, последван от 

съществително в единствено число. 

Пример: Приложете плащане; Изчислете комисионна; Проверете поръчката 

 

 

Фигура 1. Пример за нотация на процес (източник: [ 3 ]). 

 

 Поток от данни 

Потокът от данни показва прехвърлянето на информация от една част на системата в друга. 

Символът на потока е стрелка. Потокът трябва да има име, което определя каква информация се 

премества. Изключение правят потоци, при които е ясно каква информация се прехвърля чрез 

обектите, свързани с тези потоци. Потокът трябва да предава само един вид информация. 

Стрелката показва посоката на потока – може да бъде и двупосочна, ако информацията към, от 

обекта е логически зависима. Потоците свързват процеси, складове и терминатори. 

Пример: Customer_info (LastName, FirstName, SS #, Tel # и др.) 

Правило на потока от данни 
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Едно важно правило е, че целият поток трябва да започва и да завършва със стъпка на обработка. 

Това е съвсем логично, тъй като данните не могат да се трансформират сами по себе си, когато са 

процес.  

 

Грешно Правилно Описание 

  

Обектът не 

може да 

предоставя 

данни на 

друг обект, 

без да е 

извършена 

някаква 

обработка. 

 
 

Данните не 

могат да се 

преместят 

директно от 

обект, без да 

бъдат 

обработени. 

 
 

Данните не 

могат да се 

преместват 

директно от 

хранилището 

на данни, без 

да бъдат 

обработени. 

 
 

Данните не 

могат да се 

преместват 

директно от 

едно 

хранилище 

на данни в 

друго, без да 

бъдат 

обработени. 
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Фигура 2. Правило на потока от данни(източник: [ 3 ]). 

 

 

 Съхраняване на данни 

Хранилище за данни се използва в потоковата диаграма, за да представи ситуация, когато 

системата трябва да запази данни, тъй като един или повече процеси трябва да използват 

съхранените данни в по-късен момент. Символът е две хоризонтални линии. Името на 

хранилището за данни е съществително в множествено число - то произлиза от входните и 

изходните потоци на хранилището. Хранилището за данни трябва да бъде свързано с процес с 

поток от данни. 

 

Фигура 3. Пример за хранилище за данни (източник: [ 3 ]). 

 

 Външен обект 

Външният обект е лице, отдел, външна организация или друга информационна система, която 

предоставя данни на системата или получава изходи от системата. Външните обекти са 

компоненти извън границите на информационните системи. Те представляват как 

информационната система взаимодейства с външния свят. Те или предоставят данни, или 

получават данни, не ги обработват. 

 

Фигура 4. Пример за външен обект (източник: [ 3 ]). 

 

2.6 Техники за декомпозиция 

Декомпозицията отгоре-надолу(Top-Down) се нарича още изравняване. Техниката се използва за 

показване на повече подробности в потоковите диаграми от по-ниско ниво. Разлагането се 

извършва чрез изчертаване на поредица от все по-подробни диаграми, докато се достигне 

желаната степен на детайлност. Нивелирането първо показва целевата система като единичен 

процес и след това показва повече подробности, докато всички процеси станат функционални 

примитиви. 
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Когато се извършва декомпозиция отгоре-надолу към потокова диграма от по-ниско ниво, 

входовете и изходите трябва да бъдат запазени между нивата. 

 

Фигура 5. Пример за декомпозиция (източник: [      ]). 

 

 

2.7 Правила при конструирането на потокови диаграми  

 Контекстна диаграма 

Контекстната диаграма дава изглед и е най-високото ниво в диаграмата на потока от данни, 

съдържаща само един процес, представляващ цялата система. Той трябва да бъде разделен на 

основни процеси, които дават по-големи подробности и всеки основен процес може 

допълнително да се раздели, за да даде повече подробности. Контекстната диаграма трябва да се 

побере в една страница. Името на процеса в контекстната диаграма трябва да бъде името на 

информационната система. Всички външни обекти са показани на контекстната диаграма, както и 

основен поток от данни към и от тях. Диаграмата не съдържа никакво съхранение на данни. 
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Фигура 6. Пример за контекстна диаграма(източник: [ 3 ]). 

 

 Уникално име за нива 

Използват се уникални имена във всеки набор от символи. Например, може да има само 

един обект КЛИЕНТ във всички нива на диаграмите на потока от данни; или тук може да има само 

един процес, наречен CALCULATE OVERTIME измежду всички нива на диаграмите на потока от 

данни. 

 Правилната сложност за човешкия ум - 7 + / - 2 символа 

На диаграмите на потока от данни с по-ниско ниво с множество процеси не трябва 

да има повече от девет символа на процеса. 

 Конвенция за номерирането 

Използвайте уникален референтен номер за всеки символ на процеса. Други 

номера на процеса са в йерархията на:(1, 2, 3, ...); (1.1, 1.2, 1.3, ..., 2.1, 2.2, 2.3, ...); 

(1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ...). 

3 Сравнителен анализ 

Потоковите диаграми ще бъдат сравнени с диаграми на случаи на употреба(Use Case 

diagrams). Случаят на употреба е методология, използвана при системния анализ за 

идентифициране, изясняване и организиране на системните изисквания. Диаграмата е една от 

обектно-ориентираните диаграми. Показва как  системата взаимодейства с външните обекти.  
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3.1 Компоненти 

И в двата типа диаграми има четири основни компонента. 

Потокови диаграми 

Нотация  Функция Форма 

Външен обект Човек или група хора извън 

системата. Играе роля в едно 

или повече взаимодействия с 

системата. Представя откъде 

информацията идва и къде 

отива. 

 

Процес Показва всички функции на 

системата. 

 

Поток от данни Показва посоката, за да посочи 

дали данни или елементи се 

изнасят или внасят в процес. 

 

Хранилище за данни Къде се съхраняват данните за 

системата. 

 

 

Диаграми на случаи на употреба 

Нотация  Функция Форма 

Актьор Това е човек или група хора 

извън системата играе роля в 

едно или повече 

взаимодействие със системата. 

Представя откъде 

информацията идва и къде 

отива. 

 

Случай на употреба Показва всички функции на 

система. 
 



 

11 

 

Асоциация представлява връзката между 

използваните случаи и 

участници. 

 

Граница на системата Определя системната граница. 

 

 

 

4 Примери на използване 

 

4.1 Пример 1: Система за видео под наем 

Фигурата по-долу показва контекстна диаграма на потока от данни, която е съставена за 

система за видео под наем. Съдържа процес, който представлява системата за моделиране, в този 

случай „Магазин за видео наем“. Той също така показва участниците, които ще взаимодействат със 

системата, наречени външни обекти. 

 

Фигура 7. Пример за контекстна диаграма(източник: [ 1 ]). 

Потокова диаграма от ниво 1 

Фигурата по-долу показва потокова диаграма от ниво 1, което е декомпозицията (т.е. 

разбивка) на системата за видео наем, която е показана в контекстната диаграма. 
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Фигура 8. Пример за диаграма ниво 1(източник: [ 1 ]). 

Въз основа на диаграмата знаем, че клиент отправя видео заявка към процеса под наем на 

видео. Процесът под наем на видео също получава информация за видео от хранилището за 

данни на видеотеката. В резултат на това процесът издава сметка на клиента и съхранява 

информацията за наема в хранилището за данни под наем. 

Клиентът може да върне видео, като предостави информация за видео и наем. Процесът 

съхранява информацията за видеото  в хранилището за данни на видеотеката и информация за 

наемане в хранилището за данни под наем. В резултат на това се връща разписка за връщане на 

клиента. 

5 Добри практики и методи за използване  

Не трябва да се смесват потока от данни и потока от процеси. Диаграмата на потока от данни е 

предназначена за представяне на обмен на информация. Когато етикетираме поток от данни, 

който завършва в хранилище за данни, това буквално означава, че предаваме заявка в хранилище 

за данни.  
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6 Заключение и очаквано бъдещо развитие 

Проста графична техника, която е лесно за разбиране. Помага при определяне на границите 

на системата. Полезен е за предаване на системни познания за потребителите. Използва се 

като част от системния файл с документация. Обяснява логиката зад данните като поток в 

системата. 

7 Използвани литературни източници 

1. DATA FLOW DIAGRAM WITH EXAMPLES [Data Flow Diagram with Examples - Video Rental 
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(researchgate.net)] 
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