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Архитектурно моделиране и симулация 

на информационни системи 

AMSIS Practitioner 
 Архитектурният подход е ефективен инструмент, който помага на организациите да 

разберат по-добре собствената си структура и отношенията с външния свят. Той е приложим 

при дизайна на корпоративната архитектура, при разработването и поръчването на големи 

системи. 

 Учебната програма на сертификата AMSIS Practitioner е следващо ниво в развитието на 

компетенциите на системни архитекти, успешно преминали сертификацията AMSIS Foundation. 

Фокусирана е върху архитектурната рамка TOGAF  и езика за архитектурно моделиране 

ArchiMate. Осигурява придобиването на теоретични знания и практически умения за 

разработване и моделиране на архитектури със средствата и в средата на TOGAF и ArchiMate. 

 Курсът е разделен на 3 части. Първите две части са посветени на архитектурната рамка 

TOGAF и езика за архитектурно моделиране ArchiMate. Разгледани са въпроси, като: 

 Същност и характерни особености на TOGAF и ArchiMate; 

 Основни елементи на TOGAF и ArchiMate. Техният смисъл и прилагане в практиката; 

 Връзка между TOGAF и ArchiMate и как се използват заедно; 

 Връзка на TOGAF и ArchiMate с други рамки и езици; 

 Връзка на TOGAF и ArchiMate с ISO/IEC 42010 Systems and software engineering – 

Architecture description; 

 Как най-добре да изразим информацията за нашето начинание (enterprise) с помощта 

на ArchiMate; 

 Добри практики за структуриране и оформяне на диаграмите, които изготвяме; 

 и др. 

 В третата част ще имате възможност да приложите наученото върху реален казус от 

областта, в която работите. Инструкторът ще ви помага в този процес на изготвяне на 

архитектурното описание и ще отговаря на вашите въпроси.  

Обучението е главно практически насочено. Основна цел е времево ефективно 

навлизане в двата стандарта, след което да можете да изготвяте описания с помощта на 

ArchiMate и да знаете как TOGAF може да ви помогне за тяхната организация. За улесняване на 

усвояването на материала и за затвърждаването на вашите знания са предвидени редица 

упражнения.  

Какво ще ви даде този курс? 
1. След успешно преминаване на курса, ще разбирате как TOGAF и ArchiMate могат да се 

използват, за да предадете, структурирате и управлявате информацията за вашите 

начинания. 
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2. Ще можете да изготвяте и организирате диаграми, чрез които да предавате различни 

видове информация за вашите начинания. 

3. Паралелно на излагането на учебния материал, ще се работи върху различни 

упражнения, които имат за цел да улесняват неговото възприемане и да затвърждават 

вашите знания. Упражненията се развиват върху предварително подготвени казуси. 

4. В края на курса са предвидени два дни за работа върху цялостни практически казуси. 

Инструкторът ще ви помага в процеса на изготвяне на архитектурното описание и ще 

отговаря на вашите въпроси. Темите, върху които ще се работи могат да бъдат както 

предварително подготвени от нас, така и предложени от вас. Ако изберете втория 

вариант, преди започването на курса трябва да изберете подходящ казус и да го 

съгласувате с екипа провеждащ обучението. 

5. В края на курса ще бъде проведен тест, чрез който може да оцените вашите знания. 

6. След успешно преминаване на курса ще получите сертификат, който удостоверява 

вашите нови знания и умения. 

За кого е предназначен този курс? 
 Специалисти, работещи в областта на Enterprise решенията; 

 Специалисти, ангажирани в разработката на сложни софтуерни решения; 

 Ръководители на екипи в ИТ компании; 

 Бизнес анализатори и специалисти по бизнес моделиране; 

 Специалисти, работещи в областта на управлението на ИТ; 

 Специалисти, желаещи да развият кариера като системни архитекти. 

Предварителни изисквания 
Преминато обучение по програмата на AMSIS Foundation е предимство. 

Разглеждани теми 

Част 1: TOGAF 

Увод и представяне. Обща информация за TOGAF. История. Връзка с ISO/IEC 42010 

В тази част се прави увод в рамката TOGAF. Проследява се нейната история. Разкрива се как 

рамката кореспондира с ISO/IEC 42010 – стандартът, който регулира изготвянето на 

архитектурните описания и който подсигурява, че те следват общоприетите добри практики. 

Описва се и връзката между TOGAF и модела на Майер и Зак.  

Основни понятия. Увод в Architecture Development Method (ADM), Enterprise Continuum, 

Architecture Repository. 

В тази част се въвеждат основните понятия, които са нужни за разбиране на организацията 

на стандарта и за прилагането на рамката. Основно се разглеждат три от тях – Architecture 

Development Method (ADM), Enterprise Continuum и Architecture Repository. 
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ADM 

В тази част се прави представяне на Architecture Development Method (ADM). Методът 

описва жизнения цикъл на архитектурата, характерен е за TOGAF и е ключов за разбирането 

на рамката. 

Architecture Patterns 

В тази част се въвеждат архитектурните шаблони, обясняват се ползите, които биха могли да 

се извлекат от тях и връзката с шаблоните за дизайн (design patterns). 

Enterprise Continuum и Architecture Repository. 

В тази част се прави преглед на други два ключови елемента на рамката. Enterprise 

Continuum осигурява средствата за класифициране на архитектурите и изграждащите ги 

артефакти. Architecture Repository осигурява средствата за съхранение и управление на 

архитектурната информация. 

Content Metamodel 

В тази част се въвежда метамоделът на съдържанието в TOGAF. Описва се неговото 

предназначение, основни елементи и организация. 

Основни архитектурни продукти 

В тази част се описват основните продукти, които се създават или консумират в отделните 

фази на ADM. 

Връзка между TOGAF и ArchiMate 

В тази част се третира връзката между TOGAF и ArchiMate и се разкрива как двата стандарта 

могат да бъдат използвани съвместно. 

Връзка между TOGAF и други рамки. 

В тази част се разкриват възможности за свързване на TOGAF с други архитектурни рамки 

(напр. рамката на Захман, UML и др.) 

Architecture Capability Framework 

В тази част се описва рамката за архитектурни способности на TOGAF, вкл. ролята и 

отговорностите на Architecture Board и въведение в рамката за архитектурни умения, които 

са дефинирани в стандарта. 

Част 2: ArchiMate 

Увод и представяне. Обща информация за ArchiMate. История. Връзка с ISO/IEC 42010; 

В тази част се прави увод в езика ArchiMate. Дава се кратък преглед на неговата история. 

Разкрива се как той кореспондира със стандарта ISO/IEC 42010. 

Основни понятия и релации. Примери. Упражнения. 

В тази част се описват основните елементи на езика, които се използват при изготвянето на 

диаграмите. Въвеждат се и някои от основните принципи за работа с ArchiMate. Тази част е 

основополагаща и ключова преди преминаването към следващите теми. Паралелно с 
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въвеждането на различните елементи ще бъдат давани примери и упражнения, които имат 

за цел по-доброто усвояване на материала и затвърждаването на вашите знания. 

Други елементи на езика – Composition, Aggregation, Nesting, Nodes, Events, Triggers, Flows, 

Interaction, Collaboration, Association, Products, Contracts, Values, Representation, Meaning, Network 

and Communication Path, Junction, Location. Примери. 

В тази част се въвеждат останалите елементи на езика. Обучението е практически насочено. 

При въвеждането на всяка самостоятелно обособена група елементи се дават подробни 

обяснения и примери, след което се дава практическо упражнение, което има за цел по-

доброто усвояване на материала и затвърждаването на вашите знания. 

Гледни точки 

Съгласно ISO/IEC 42010, гледните точки се използват за класификация на архитектурната 

информация според заинтересованите страни и конкретните съображения. В тази част се 

описва какъв е конкретният подход към този въпрос в езика ArchiMate. 

Механизми за разширение на езика.  

В тази част се описва как стандартът ArchiMate  може да бъде разширяван така, че по-добре 

да отговаря на нуждите на своите потребители.  

Разширения дефинирани в стандарта: „Мотивация“ и „Имплементиране и миграция“. 

В тази част се описват две разширения на езика ArchiMate, които са дефинирани в 

официалния стандарт. „Мотивация“ може да се използва за разкриване на мотивацията и 

намеренията на заинтересованите страни, техните цели, стимули и др. „Имплементиране и 

миграция“ е насочена към по-късните фази от ADM цикъла на TOGAF, които третират 

конкретното, физическо проявление и прилагане на архитектурните планове. 

Насоки за стилово оформление на диаграмите и тяхната топология 

В тази част се дават практически съвети за оформлението на диаграмите и тяхната 

топология. Целта е да се идентифицират някои често срещани грешки и как те могат да 

бъдат избегнати. 

Демонстрация и анализ на цялостни примери. 

В тази част се представят цялостни примери за конкретни казуси и как те са били описани с 

помощта на езика ArchiMate. Примерите се анализират, за да се разкрият специфичните 

особености в тяхното изготвяне. 

Демонстрация и преглед на различен приложен софтуер, който може да се използва за работа с 

TOGAF и ArchiMate. 

В тази част се разглеждат различни софтуерни решения, които могат да се използват за 

работа с рамката TOGAF и езика ArchiMate. 

Част 3: Работа върху практически казуси 
В тази част заедно с инструктора ще можете да работите върху реални казуси, по които да 

изготвите цялостно архитектурно описание. 
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Работата може да бъде върху предварително подготвена от нас или по предложена от вас 

тема (или теми). Ако изберете втория вариант, преди започването на курса трябва да 

опишете постановката на задачата и да я съгласувате с екипа провеждащ обучението. 

Схема на провеждане 

Ден 1 Ден 2 Ден 3 

Част 1: TOGAF 
1. Увод и представяне. 

Обща информация за  
2. TOGAF. История. Връзка с 

ISO/IEC 42010; 
3. Основни понятия. Увод в 

Architecture Development 
Method (ADM), Enterprise 
Continuum, Architecture 
Repository. 

4. ADM 
5. Architecture Patterns 
6. Enterprise Continuum и 

Architecture Repository. 
7. Content Metamodel 
8. Основни архитектурни 

продукти 
9. Връзка между TOGAF и 

ArchiMate 
10. Връзка между TOGAF и 

други стандарти. 
11. Architecture Capability 

Framework 

Част 2.1: ArchiMate* 
1. Увод и представяне. 

Обща информация за 
ArchiMate. История. 
Връзка с ISO/IEC 42010; 

2. Основни понятия и 
релации. Примери. 
Упражнения. 

3. Други елементи на езика 
– Composition, 
Aggregation, Nesting, 
Nodes, Events, Triggers, 
Flows, Interaction, 
Collaboration, Association, 
Products, Contracts, 
Values, Representation, 
Meaning, Network and 
Communication Path, 
Junction, Location. 
Примери. Упражнения 

4. Гледни точки 

Част 2.2: ArchiMate* 
1. Механизми за 

разширение на езика.  
2. Разширения дефинирани 

в стандарта: „Мотивация“ 
и „Имплементиране и 
миграция“. 

3. Насоки за стилово 
оформление на 
диаграмите и тяхната 
топология 

4. Демонстрация и анализ 
на цялостни примери. 

5. Демонстрация и преглед 
на различен приложен 
софтуер, който може да 
се използва за работа с 
TOGAF и ArchiMate. 

 

Ден 4 Ден 5 

Част 3.1: Казус 
1. Работа върху практически казус** 

Част 3.1: Казус 
1. Работа върху практически казус** 
2. Заключителен тест 
3. Официално приключване на курса и 

връчване на сертификат 

 

* В рамките на обучението по ArchiMate, паралелно на въвеждането на различните елементи 

на езика, са предвидени различни упражнения, които имат за цел да улесняват усвояването на 

езика  и да затвърждават вашите знания. 

** Може да бъде по предложен от вас или предварително подготвен от нас казус. 

mailto:office@sbc.bg
http://www.sbc.bg/


 

Училище за бизнес компетенции ЕООД, ул. Пиротска 45, София 1303 Стр; 6 
тел. +359 (2) 8221070 ● eMail office@sbc.bg ● web www.sbc.bg  

 

Продължителност и форма 
Курсът се провежда в пет работни дни. Всеки ден се състои от общо 8 учебни часа (45 

мин) в 4 блока по 1 час 30 мин. Предвидени са две кафе-паузи в 10:30 и 14:45, и едночасова 

обедна почивка в 12:15. След приключване на курсовите занимания (в 16:30) се прави кратка 

почивка и след това по ваше желание може да се проведе дискусия или да се зададат въпроси 

върху дискутираните през деня теми. 

Начало 09:00 10:30 10:45 12:15 13:15 14:45 15:00 

Край 10:30 10:45 12:15 13:15 14:45 15:00 16:30 

 2 часа Почивка 2 часа Обедна 
почивка 

2 часа Почивка 2 часа 

  

Сертификат 
 Курсистите получават сертификат за участие. В края на курса се провежда 

сертификационен изпит с продължителност 1 час. На успешно взелите изпита се издава 

удостоверение за придобита компетентност по част от професия. 

Фирмени обучения 
 Ние предлагаме специален подход за вътрешно фирмени обучения. Съгласуваме и 

разработваме бизнес казус за архитектура на система от индустрията на клиента. Курсистите се  

обучават и разработват архитектура в позната за тях област на бизнеса. Резултатът е 

архитектурно решение, което може да бъде развито за реалния бизнес. 

Цена 
 1600 лв. без вкл. ДДС 

 Цените за фирмени обучения се договарят отделно 

Какво включва цената? 
 Обучение от акредитиран преподавател. 

 Учебна книга, упражнения, казуси. 

 Сертификационен изпит. 

 Всички курсисти получават сертификат за участие. 

При успешен резултат от сертификационния изпит, курсистите получават сертификат 

AMSIS Practitioner. 

 Кафе паузи и кетъринг. 
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