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ЗА НАШАТА ПРАКТИКА
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УЕББАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ДОКУМЕНТИ В ПОМОЩ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Гл. ас. д-р Юлиан Василев

Използването на уеб технологии в помощ на учебния процес води до раз-
ширяване и развитие на съществуващите системи за е-обучение. На настоя-
щия етап от развитие на информатиката са познати редица големи и сложни уеб
базирани системи, насочени към информационно осигуряване на участниците в
учебния процес. При използването на познатите системи възникват редица про-
блеми, като един от тях е осигуряването на персонализиран достъп за всеки
участник (преподавател, студент или служител).

Един от възможните подходи за комуникация между участниците в учеб-
ния процес е използването на специализирани уеббазирани системи (софтуерни
продукти). На софтуерния пазар се предлагат редица разработки за управление
на документи, но за тяхното инсталиране и поддържане се изискват висококва-
лифицирани специалисти. Познати са редица системи, както в световен мащаб
(на пример Moodle, Joomla1), така и у нас. Популярни примери са българските
системите, които се използват във: Варненски свободен университет2, Стопан-
ска академия „Д. А. Ценов” Свищов3, Софийски университет „Св. Климент
Охридски”4 и Технически университет – София5. Повечето от познатите систе-
ми за обработка на документи изискват предварителна регистрация за работа
с тях. Системата на ТУ – София изисква освен потребителско име и парола и
електронен подпис. От направеното проучване на съществуващи системи за
обработка на документи в помощ на учебния процес можем да направим извод,
че е нужно олекотено програмно решение, което да има функционалността на
известните системи.

Съществуващото виждане за уеб базираните системи в образованието се
основава на заложената в тях концепция за непрекъснат обмен на документи
1 Виж в търсеща машина по ключови думи: „Learning management system” и „Learning content

management system”.
2 http://priem.vfu.bg/ (17.12.2010).
3 http://wdo.uni-svishtov.bg/ (17.12.2010).
4 https://susi.uni-sofia.bg/ (17.12.2010).
5 http://ecad.tu-sofia.bg/tu-izpit/ (17.12.2010).



129
За нашата практика

под формата на файлове (курсови работи, дипломни работи, контролни задания,
хартиени документи, уверения). Сложните информационни системи изискват
специализирана поддръжка. В процеса на използването им възникват редица
проблеми като забравена парола или грешки в приложните програми.

Цел на тази публикация е представяне на специализиран софтуерен про-
дукт – уеб базирана система за бързо и лесно публикуване и разглеждане на
документи.

Авторът на статията не си поставя за цел да съпоставя съществуващите
системи за обработка на документи. Фокусът на изложението е насочен към
популяризиране на една софтуерна разработка, която до голяма степен улесня-
ва учебния процес и може да се адаптира и от други преподаватели на Иконо-
мически университет – Варна.

1. Oписание на системата за управление на документи

Цел на системата е улесняване на комуникацията и достъпа на участници-
те в учебния процес, в частта му за публикуване и разглеждане на документи.
Функционалността на системата може да се разглежда от позициите на потре-
бителите й. Oт гледна точка на преподавателите и служителите, системата
позволява: описание на дисциплини, типове документи, настройка на системата
и разглеждане на публикувани документи. За студента е осигурен достъп, по-
зволяващ публикуване на документи под формата на файлове. Хартиените до-
кументи предварително се сканират (или заснемат) с цел преобразуването им
във файлове. Особеност на предлаганото технологично решение е облекчаване
на достъпа на студентите до системата чрез използването й без необходимост
от регистрация.

Системата е разработена на модулен принцип. Тя се състои от модул за
настройка, модул за достъп до документи и модул за публикуване на документи.

Пример за използването на системата е практическото обучение. Студен-
тите трябва да представят няколко документа: договор за провеждане на ста-
жа, уверение, че стажът е проведен, и отчет за изпълнени задачи по време на
практическото обучение. Първите два документа са хартиени. С цел въвежда-
нето им в системата, те се сканират.

Системата е разработена в средата на Delphi с помощта на IntraWeb ком-
поненти. Крайният потребител на една уеб базирана система обикновено не се
интересува от средата, в която е разработена. Но средата за разработка оказва
съществено влияние върху надеждността и бързодействието на една уеб бази-
рана система при значително натоварване. Системата е компилирана като из-
пълним файл (с размер само един мега байт) и се инсталира като две услуги в
средата на Windows. Първата от тях е за публикуване на документи, а втората
– за разглеждане на документи. (фиг. 1).
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Фиг. 1. Архитектура на системата

Системата използва конфигурационния файл за настройка. В него е пред-
видена възможност за промяна на имената на двете услуги и портовете, на
които приемат заявки. За разработваната система е достатъчен компютър с
инсталирана операционна система Windows. Уеб сървърът е вграден в двете
услуги. Комуникацията между уеб услугите и операционната система е реали-
зирана посредством вградените портовете в Windows. Реализацията на систе-
мата като услуги в средата на Windows гарантира нейното бързодействие. Из-
ползването на услуги под формата на изпълними файлове на Windows гарантира
защита на първичния код на услугата от неправомерни промени.

Заедно с това отпада необходимостта от инсталиране на интерпретатор
на динамични уеб страници, което е присъщо за приложения, разработени на
други езици (като примери можем да посочим PHP, JSP, CSP и ASP). Уеб сис-
темата работи като многосесийно приложение. От една страна, осигурява се
едновременен достъп от няколко браузъра до него. От друга страна, уеб прило-
жението се грижи за освобождаване на заетата оперативна памет при затваря-
не на прозореца на браузъра от страна на клиента6. Познати са редица примери
в стопанската практика, когато интернет проекти се провалят именно поради
блокиране на уеб услуги заради факта, че в хода на разработката не е предви-
дено освобождаване на заетата памет.

Представената архитектура на системата (фиг. 1) показва, че системата
може да се използва от екип от преподаватели, които водят определени дисцип-
лини. Възможно е създаването на няколко копия на системата върху един ком-
пютър (сървър). По този начин, всеки екип от преподаватели използва защите-
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6 За повече информация виж: Плат, Д. Въведение в .NET: Microsoft Press, 2003, 350 с., ISBN:
0735619182.
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но пространство на публикуваните документи. Подобна реализация е допусти-
ма, поради възможността за указване на различни имена на уеб услугите и
различни портове, на които да приемат заявки (фиг. 2).

Фиг. 2. Разширена архитектура на системата

Уеб услугата за публикуване на документи създава архив на публикува-
ните документи като ги групира по дисциплини и в рамките на дисциплината по
вид документ. Системата задава служебно име на всеки файл, което се състои
от: факултетен номер, символния низ „КР” и датата на публикуване на доку-
мента.

Уеб услугата за разглеждане на документи не позволява промяна или из-
триване на публикувани документи.

Системата е тествана в средата на браузър Internet Explorer и Mozilla
Firefox. Засега системата не поддържа браузърите Opera, Google Chrome и Safari.

2. Настройка на работната среда

Настройката на системата осигурява на потребителите £ удобна за рабо-
та среда с понятия и обекти от тяхната предметна област. Настройката на
системата се осъществява в конфигурационен файл. Конфигурационният файл
може да се променя в средата на текстов редактор от администратора на сис-
темата. В специална секция се описват имената на двете услуги и портовете,
на които приемат заявки. В конфигурационния файл се описват дисциплините и
видовете документи, които могат да се публикуват. За всеки документ се зада-
ва типа на файла, в който той се публикува (фиг. 3).
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Фиг. 3. Настройка на системата

Дисциплините, видовете документи и типовете на файловете, които се пуб-
ликуват, се описват в три секции на конфигурационния файл: discipline, FileCaption
и FileType. Всеки елемент на списъка от документи се обвързва с конкретна
дисциплина (табл. 1).

Таблица 1

Фрагмент от конфигурационния файл

Чрез конфигурационния файл се реализира обвързаност на модулите и осъ-
ществяване на комуникацията с архива на публикуваните документи.

3. Работа със системата

При публикуване на документи, уеб услуга 1 се стартира директно в бра-
узър. Осигурява се възможност за публикуване на документи, без да е необхо-
дима предварителна регистрация в системата. Системата не поставя ограни-
чение за типа на публикуваните документи. Определено ограничение на систе-
мата е реализирано за по-голяма сигурност. Особеност на системата е, че ако
едно лице публикува един документ в рамките на една дата няколко пъти, в
архива на документи се съхранява само последния.
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Видове
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[disciplini] [FileCaption] [FileType]

d1=Счетоводен софтуер d1=Курсова работа d1=docx

d2=Информационна логистика d2=Презентация d2=pptx

d3=Практическо обучение – уверение d3=Сканирано уверение d3=jpg

d4=Практическо обучение – отчет d4=Отчет d3=docx
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При разглеждане на документи се стартира уеб услуга 2. След въвеждане
на потребителско име и парола (които са описани в конфигурационния файл в
специална секция) системата позволява разглеждането на документи по избра-
на дисциплина.

* * *

Разработената система за управление на документи е внедрена и се из-
ползва в Икономически университет – Варна от учебната 2009/2010 г. по дис-
циплините: счетоводен софтуер, информационна логистика, системи за управ-
ление на бизнеса, е-бизнес II част, алгоритмизация на бизнес процеси и практи-
ческо обучение. Само за дисциплината „практическото обучение” системата е
използвана от над 100 студенти (от специалности „Информатика” и „Бизнес
информационни системи”), които са публикували над 300 документа. Разрабо-
тената система може да се използва както от други преподаватели в ИУ –
Варна, така и от други учебни заведения.

В заключение можем да обобщим, че приложението на уеб базирана инфор-
мационна система за управление на документи до голяма степен улеснява учеб-
ния процес. Нейно съществено предимство е автоматизацията на процесите по
публикуване и разглеждане на документи. Разработената система може да се
причисли към „зелените информационни технологии”. Осигурява се плавен пре-
ход от работа с хартиени документи към работа с електронни документи.
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