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Резюме: В работата се дефинира понятието „електронен панел“ на обект в 
произволна предметна област, полезно при създаване на методика за проектиране 
на интегрирани информационни системи. Подобна методика е предложена на 
базата на идея за последователно интегриране на електронни панели, моделиращи 
различни аспекти (гледни точки) за отделния обект, както и за неговите 
отношения с други обекти от предметната област. Полезността и 
ефективността на предложената методика се демонстрира с решаване на 
задачата по създаване на софтуерен модул, отнасящ се до процеса 
„кандидатстване за стипендия“. 

Ключови думи: електронен панел, модели на е-панел, електронно портфолио, 
методика за създаване на е-панели, информационни системи за висшето 
образование 

1. Въведение 

В Българския тълковен речник [2], значението на думата „панел“ е „табло, 
плот, голям строителен стоманобетонен блок, който представлява завършена 
стена от сграда“. В професионалния жаргон терминът „електронен панел“ 
обикновено се свързва с цифровите дисплеи на различни уреди, контролни 
табла на превозни средства и др. Налага се представата, че електронен панел 
(„е-панел“) е средство за визуално представяне и достъп до конкретен 
информационен източник. 

В настоящата работа понятието „е-панел“ се разглежда като средство за 
представяне и достъп до информация на специфични групи от потребители, с 
възможности за организация на тяхното включване и участие в 
информационни процеси, характерни за конкретна предметна област (ПО). 
Предложена е формална дефиниция на понятието „е-панел“, като на тази база 
е изведена методика за създаване на компютърни модели на е-панели, която 
може да бъде използвана при създаването на информационни системи в 
различни ПО. Методиката е експериментирана при създаване на софтуерен 
модул, реализиращ процеса на „кандидатстване на студенти за класиране за 
стипендия“, като част от проект за създаване на Пловдивски е-университет [3]. 

Ще отбележим, че въведеното понятие „е-панел“ значително разширява 
обема на понятието „е-портфолио“, въведено и разгледано в предишна работа 
[1] като обобщение и адаптация на класическото понятие „портфолио“, 
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използвано в образователната сфера [10] за областта на информационните и 
комуникационни технологии (ИКТ). 

2. Модел на е-панел 

Моделът на е-панел за обект � в предметна област (означавана по-
нататък с SD1) се изгражда последователно на базата на следните елементи: 

• � – множество от аспекти (гледни точки), в които � ще бъде 
разглеждан в ��; 

• � – множество от норми и критерии, включително спецификации и 
стандарти в ��, отнасящи се до �; 

• � – изисквания на потребителите в �� относно модела на �; 

• � – набор от добри практики в ��, свързани с функционирането на �; 

Определение 1. Контекст на обект � в �� ще наричаме тройката  
� 	 
  �, �, � �. 

Нека  е хранилище (warenhouse) с информационни ресурси (справки, 
таблици и пр. документи) в конвенционален и електронен вариант за � и 

неговия контекст �. 

Създаването и ползването на хранилища от информационни ресурси  в 
електронен или конвенционален формат е част от процеса за създаване на 

софтуерни системи. Ще предполагаме, че контекста � на �, представен от �, 
� и � е цифровизиран, т.е. представя се съответно от множества документи 

��, ��, �� в електронен формат, съдържанието на които е достъпно през . 

Определение 2. Цифров контекст на � в �� наричаме тройката 

� 	 
 ��, ��, �� �. 

Софтуерният контекст на � в ��, който би могъл (евентуално) да бъде 

използван при създаването на нови компютърни модели на �, се определя от 
съществуващите в �� информационни системи, които моделират участие на 

� в различни процеси на ��. Нека E = �Е�: � 	 1, 2, … �� е тяхното 
множество. 

Определение 3. Нека α е аспект (гледна точка на разглеждане и 
моделиране на �). Софтуерен контекст на � в � е наредената тройка 

�� 	 
 ���� , �� !� , "#$� �, 

където ���� , �� !�  и "#$&  са съответно информационните структури, 
процеси и ресурси, които фигурират в � и се отнасят до α (последните 
множества могат да се представят като обединения на съответните множества 

за Е�  '� 	 1, 2, … �(. 

                                                                 
1 SD – от „subject domain“. 
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Определение 4. Софтуерен контекст на � спрямо � в � е наредената 

тройка �* 	 
 + �����,* , + �� !��,* , + "#$��,* �. 

При проектирането и създаването на нови компютърни модели за � е 
естествено да бъде използван наготово (или адаптиран) подходящ софтуерен 

контекст на � в �, отнасящ се до множеството от аспекти, в рамките на които 
ще бъде моделиран �. 

Нека � е обект с множество от аспекти � и софтуерен контекст �* в �, и - 
e аспект, относно който ще бъде създаван нов компютърен модел на �. 

Възможни са два случая: - , А или - / А. 

И в двата случая е естествено новият модел да използва (ако е възможно 
и целесъобразно), както и да разшири (възможно и от „нулата“, при - / А) 

софтуерния контекст на - , т. е.  �2 	 
 ���2 , �� !2 , "#$2 � . Всеки 

елемент на  �2  се състои от 3 (три) компонента �� !2  – съответно процеси, 

които могат да бъдат използвани, адаптирани или реализирани „от 

нулата“(�� !2,& , �� !2,3, �� !2,4&5(, и аналогично от структури ���2  

(съответно със ���2,&, ���2,3, ���2,4&5  ( и "#$2  (с "#$2,&, "#$2,3, "#$2,4&5).  

Проектирането и създаването на 6-те компоненти 
���2,3 ,  ���2,4&5 , �� !2,3, �� !2,4&5,  "#$2,3 и "#$2,4&5, както и тяхното 

включване в софтуерния контекст на S, е съществен етап от разработването 
на компютърния модел на � относно аспект -. На този етап няма как да се 
автоматизира задоволително процесът на създаване на 6-те компоненти, още 
повече че той зависи от твърде много фактори – технологии за реализация на 

отделните компоненти на �, сложност на - и неговите отношения с аспектите 

от � и т.н.  

Тук ще се спрем единствено на въпроса за посоката, в която е желателно 
да се ориентира проектирането на 6-те компонента, а на тази база и 
следващата реализация. Според нас, тази посока на адаптиране и развитие 
трябва да се ориентира към компютърно моделиране и съпровождане на 

процесите, в които участва �, при това – от гледна точка на аспект -. С други 
думи, развитието на компоненти �� !2,3  и �� !2,4&5   е необходимо да се 

ориентира към използване на технологии за моделиране и управление на 
процеси, свързани с разглеждания аспект или с множество от аспекти; на 

���2,3  и ���2,4&5  – към проектиране и създаване на подходящи за целта 

информационни структури (вкл. база данни); на "#$2,3  и "#$2,4&5  – към 

системи за съхраняване и управление на информационни ресурси, които са 
продукти (вкл. резултати) на съответните процеси, и т.н. С цел избягване на 
излишно усложняване на означенията, ще ползваме отново означенията за 6-
те компоненти от по-горе, но с добавяне на „акцент“ над тях, предполагайки че 
са адаптирани и развити именно с цел осигуряване на възможности за 
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компютърно моделиране и съпровождане на различни процеси в SD, в които 

участва �. Така например, с �� !2,4&5 ще означаваме не само съответното 

множество от работни процеси, свързани с обект � от гледна точка на аспект 
-, но и съпровождащите софтуерни инструменти за тяхното моделиране и 
управление. Разширявайки по този начин смисъла, който се влага в 
означенията и на останалите компоненти (т.е. включвайки и инструментите за 
тяхното моделиране и управление от гледна точка на идеята за реализация на 

компютърния модел на � чрез работни процеси), може да се приеме работно 

определение на понятието „електронен панел“ на обект � в �� от гледна 
точка на аспект -, както следва.  

Определение 5. Нека � е обект със софтуерен контекст �* в �. 
Електронен панел на обект 6 спрямо аспект 7  ще наричаме 6-ката: 

 �8 '-( 	 
 ���2,3 ,  ���2,4&5 , �� !
2,3

, �� !2,4&5,  "#$2,3  , "#$2,4&5 �. 

Определение 6. Нека � е обект с множество от аспекти � и софтуерен 

контекст �* в �. Електронен панел на обект 6 относно аспект 7  в контекст 
�9 на �� ще наричаме 2-ката �8'-, �( 	 
  �8 '-(, � �8 ':(: : ; �, : <

-� �. 

На фиг. 1. е представен и съответният процес по създаване на е-панел 

относно аспект - в конекста на �* за даден обект � в ��. 

 
Фигура 1. Общ процес за проектиране и създаване на е-панел на обект 
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Като следствие от определение 6., конкретните компютърни реализации на 

е-панел на обект � относно даден аспект -  в контекст �*, предоставят на 
съответните потребители в �� достъп до процеси, отнасящи се до - и до 

панелите на всички останали аспекти от �, свързани с �. 

3. Методика за създаване на компютърен модел на е-панел 

Методиката за създаване на е-панел на обект � относно аспект -  в 

контекст �* следва схемата от фиг. 1. и се състои от 3 (три) основни етапа1. 

Етап 1. Анализ 

Адекватното моделиране на е-панел в предметна област �� за един или 
повече аспекти на обект �, изисква предварителен анализ на � в множество от 

аспекти �, отнасящи се не само до �, но и до други обекти, с които � си 

взаимодейства в рамките на процеси, характерни за ��. 

Анализът на съответните нормативни документи (�), добрите практики и 

спецификации (�), както и изискванията (�) на потребителите в �� , които 
имат отношение към � завършва с идентифициране на техни подходящи 

подмножества от информационни ресурси, със следващо архивиране в 2 

(т.е. осигуряване на достъп до елементи ��, �� и �� на цифровия контекст � 

на �). 

В общия случай контекстът � е под формата на неформализирани 
документи, които могат да бъдат открити в различни информационни 
източници. Това би могло да доведе до ситуации, при които анализът е 

необходим не само за филтриране на информация и формиране на �, но и 
за отстраняване на противоречия или липси в представите и информацията за 
�. Възможността за провеждане на периодичен (асинхронен) анализ на този 

етап, и като следствие – актуализиране на �, дава възможност, при добра 
организация на процеса, създаваните на следващите етапи модели на е-панел 
да са адекватни по отношение на настъпилите изменения в елементи на �. 

Етап 2. Проектиране 

На следващата стъпка се формират и изследват софтуерните контексти 
�* и �2 . Тяхното съпоставяне дава възможност за дефиниране на 

функционалните спецификации на е-панела. Решението – кои 
функционалности и елементи на системите от � биха могли и ще бъдат 
използвани и/или адаптирани, и кои – създавани „от нулата“, е предмет на 
задачата за проектиране на съдържанието на е-панела на обекта. 

                                                                 
1 Дейностите в етапите могат да се провеждат и асинхронно. 
2 Възможно е част от тези ресурси да се разполагат във външни (за системата) хранилища, а в  
да се съхраняват препратки към тях.  
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Етап 3. Реализация 

Последната стъпка от методологията за създаване на е-панел на обект � 
относно аспект - в контекста на �*  е компютърното моделиране. 

Реализацията на �8'-, �( включва изграждане на подходяща архитектура, 

избор на програмни средства, програмиране, тестване и оптимизация на 
системата. 

Представената методика може да бъде използвана за проектиране и 
създаване на е-панели за различни типове обекти относно множество аспекти 

в ��.  

4. Пример: създаване на специализиран студентски е-панел 

За проектиране на софтуерен модул „Студент“ от информационната 
система на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (ПУ) е използвана 
предложената методика.  

По-подробно ще се спрем на реализацията на процеса „кандидатстване и 

класиране на студентите за получаване на годишна стипендия“. В случая, �� 
е предметната област на висшето образование (ВО), а в съответния процес, с 
различни роли и функции участват инспектори от „Учебен отдел“, инспектор от 
социално-битова комисия (СБК), студенти и др. Следвайки методиката от 
раздел 3., е осъществен експеримент по проектиране и създаване на е-панел 

за обекта „студент“ (�), участващ в моделирания процес като кандидат за 
стипендия. В случая, аспекта (гледната точка), от която се разглежда � , е 

аспект „� като кандидат за стипендия“ (озн. по-нататък с β). 

На етап 1. (анализ) е необходимо да се изследва контекста на обекта � в 
��. В случая той се определя от множество нормативни изисквани и 
стандарти [4]. След техния анализ са определени характеристики и дейности, 

свързани с участието на � в процеса под формата на неформализирани 
процедури за кандидатстване, класиране и получаване на стипендия във ВО 
(вкл. и на специфични за ПУ). 

Експериментът е осъществен в контекста на множество информационни 
системи на МОН и ПУ за управление (вкл. и на учебния процес), за 
провеждане на е-обучение, за осигуряване на счетоводна отчетност и др. В 
нашия случай, може да се ограничим до по-тесен софтуерен контекст, 

включващ информационната система на ПУ (Е>) и системата за плащане на 
семестриални такси (Е?). Е> „предоставя“ подходяща структура от данни за �, 

както и съответни функционалности за тяхната обработка, а Е? – средства за 
проверка, дали конкретен студент е с непокрити задължения към ПУ. В този 

случай Е 	  Е>U Е?. 
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В основата на етап 2. (проектиране) е следният контекст: 

• �� (вкл. Закон за висшето образование [5], Постановление на 
Министерския съвет) [7], Вътрешен правилник на ПУ [8] и др.); 

• �� са представени в [9]; 

• �� (специфични изисквания на СБК на ПУ [9]). 

От контекста ��, �� и �� следва, че право на участие в класиране за 
стипендия имат всички действащи студенти, които са в редовна форма на 
обучение, плащат държавна такса и имат успех по-висок от добър (4.00) 

(правилото става част от �(. В цифровия контекст е зададен и броят на 
студентите, които ще бъдат класирани, както и сумите, които ще получават. В 
� (вж. табл. 1.) са определени и категориите студенти, които ще получат 
стипендия (без участие в класиране), както и документите, определящи 
принадлежност към дадена категория.  

Категория Необходими документи 

Сирак Смъртен акт на двамата родители или документ от дом 
за сираци 

Инвалид Документ за решение на ТЕЛК с над 70% инвалидност 

Чужденец Удостоверение от инспектор в учебен отдел 

Майка/баща 
(с дете до 6 год.) 

Акт за раждане на детето 

Един родител 
инвалид 

Смъртен акт за родител и решение на ТЕЛК за 
инвалидност над 70% за втория родител, или 

Акт за раждане на студента (при неизвестен родител) и 
решение на ТЕЛК за инвалидност над 70% за другия 
родител 

Двама родители 
инвалиди 

Решение от ТЕЛК за инвалидност над 70% на родител 
и решение от ТЕЛК за инвалидност над 70% за другия 
родител 

Таблица 1. Категории и необходими документи за стипендия (без класиране) 

Анализът на � определя компонентите на �* = <����  , �� !� , "#$�  > с 

���� , вкл. лични данни, статус, форма на обучение, тип на обучение и данни 
за плащане; "#$�  (уверение за чужденци, документи) и �� !�  (за 
регистрация и вход). 

По-нататък се определят структури, ресурси и процеси от �*, които могат 
да се адаптират за случая: ���2,3 'данни за предимства), "#$2,3 

(удостоверение за среден успех). В случая �� !2,3 не се използва. 
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Накрая се определят структури, ресурси и процеси, които трябва да бъдат 
проектирани и създадени специално за случая, а именно: 

• ���2,4&5 – данни за роднини и данни за документи (тип, начална 

дата, крайна дата и сума); 

• "#$2,4&5 – молба-декларация за получаване на стипендия; 

• �� !2,4&5  – с една единствена процедура „кандидатстване за 

стипендия“. 

Реализира се компютърен модел на е-панел на студент в роля „кандидат 
за стипендия“, като в този случай отсъства позоваване на други е-панели 

(множество � �8 ':(: : ; �, : < -} от определение 6. е празно). 

На фиг.2., под формата на работен поток, е представена процесът 
„кандидатстване за стипендия“. 

 
Фигура 2. Работен поток на процес „кандидатстване за стипендия“ 

На входа на процеса се прави проверка дали студентът отговаря на 
условията за кандидатстване за стипендия (според �). Ако не отговаря, не 
получава достъп до е-панел. В противен случай получава достъп. Необходимо 
е да се посочи дали студентът кандидатства за класиране на общо основание 
или попада в някоя от категориите от табл. 1. След това се добавят данни за 
роднини и документи, удостоверяващи доход или други обстоятелства. След 
това системата валидира въведените данни (на базата на правила в �). При 
успешна валидация се определя дали студентът ще получава стипендия без 
включване в процедура по класиране или е необходимо да бъде изчислен 
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специфичен коефициент, с който по-късно ще участва в класирането. 
Процесът приключва с генериране на Молба-декларация за кандидатстване за 
стипендия от името на конкретния студент, придружена с оригинален входящ 
номер. 

Етап 3. Реализация 

За основа на компютърната реализация на съответния е-панел е избрана 
4-слойна архитектура, описана по-подробно в [6]. Процесът от фиг. 2. е 
моделиран и реализиран с ползване на софтуерен инструмент TinyWf [6]. На 
фиг. 3. е даден изглед от потребителски портал на ПУ, в който е интегриран 
експерименталният е-панел. 

 
Фигура 3. Студентски е-панел 

Заключение 

Въведеното понятие „електронен панел“ е в основата на методика за 
проектиране на интегрирани информационни системи за различни предметни 
области. Методиката реализира идея за последователно интегриране на 
електронни панели, моделиращи различни аспекти (гледни точки) за отделни 
обекти, както и за техните отношения с други обекти от предметната област. 
Предложената методика се използва при изграждането и развитието на 
интегрирана информационна система на ПУ в областта на висшето 
образование. 

Унифицираният подход осигурява динамичност и преносимост на 
създаваните е-панели на базата на унифициран достъп до процеси и 
информационни ресурси, отнасящи се до различни обекти в предметната 
област, разглеждани в широк спектър от аспекти и роли. 
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ABOUT THE CONCEPT "E-PANEL" 

Abstract: This paper defines conceptually e-panels of entities in random subject domains, 
beneficial to the methodology of designing integrated information systems. Similar method is 
proposed, based on the concept of consecutively integrated e-panels. They capture different 
aspects (viewpoints) of an entity, along with its relation to other entities in same subject field. 
By finding a solution to the problem of creating software module for scholarship application 
process, a demonstration of usefulness and efficiency of current proposal is shown. 

  


