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Резюме: Настоящият доклад представя резултатите от приложен проект по 
проектиране и изграждане уеб-ориентирана система за организиране и 
провеждането на научни форуми за нуждите на ВТУ "Тодор Каблешков". 

В технологичен аспект са дефинирани и систематизирани отделните етапи и 
задачи необходими за организация на научен форум. Направен е още и цялостен 
аналитичен модел за информационно осигуряване на процесите и организационните 
етапи. 

За изграждането на системата са използвани стандартни информационни 
технологии като Wordpress, както и са разработени допълнителни модули със 
средствата на езика PhP и MySQL база данни. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Съвременните средства за информационно осигуряване се използват почти във 
всяка област на човешката дейност и до голяма степен те включват в себе си и един от 
най-разпространените уеб-ориентирани системи [1, 2, 3]. 

Използването на тези уеб-системи в областта на изследванията и публикуване на 
научна продукция има големи традиции, като с всеки изминал ден това се модернизира 
на базата на все по-новите информационни технологии и инструменти за тяхното 
представяне и публикуване. Провеждането на научни форуми е организационно-
планова задача имаща за цел да събере и анализира съвременните достижения на 
научния потенциал в дадена област от една страна, както и от друга да осигури 
адекватно планиране на материалните и човешки ресурси свързани с тяхното 
провеждане. 

В настоящия доклад се представят резултатите от приложен проект по 
проектиране и изграждане уеб-ориентирана система за организиране и провеждане на 
научни форуми за нуждите на ВТУ "Тодор Каблешков". Информационната система е 
апробирана и внедрена в реална среда, а именно организираната международна научна 
конференция „ТРАНСПОРТ-2013” и показа висока степен на устойчивост и стабилост. 
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ИЗПОЛЗВАН ПОДХОД И ИНФОРМАЦИОНЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ 
 

Организирането на научни форуми във ВТУ „Тодор Каблешков” е традиционна 
задача с многогодишен опит, което беше сериозна предпоставка за много ясно 
дефинирани и систематизирани на технологичните и организационни процеси. От 
гледна точка на информационното осигуряване на тези процеси също опитът е 
многозначителен, но независимо от това самото проектиране и използване на системата 
беше свързано с редица трудности и предизвикателства, особено по отношение на 
внедряването на нови функционалности към системата. 

На първо място сред предизвикателствата беше, че въпреки опита от 
организиране на подобен род форуми, както и информационното му обезпечаване, 
целта беше всичко да се интегрира в една обща система, която чрез 
мултипотребителски интерфейс да централизира обработката на информационните 
потоци, както и изготвянето на необходимите справки. Поради тази причина 
традиционния подход на цялостно планиране на функционалността на системата не бе 
удачен и в крайна сметка се стигна до използване на концепциите на екстремното 
програмиране и така наречената “Agile” технология за управление на проекта, която 
изискваше постоянно управление на изискванията към функционалността на системата. 

Другото основно предизвикателство пред проекта бяха свързани с прилагането 
на най-съвременните концепции и технологии при изграждането на уеб-ориентирани 
информационни системи, както и от гледна точка на дизайна на системата. Това бе 
обусловено от използването на едина от най-модерните стандартни системи за 
производство на сайтове, а именно системата Wordpress. Същата беше внедрена 
успешно и бяха направени съответните модули покриващи и новите функционални 
изисквания на системата. 
 
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРТЕДСТАВЯНЕ НА СИСТЕМАТА 
 

Информационната система включва следните основни характеристики: 
1. Общ информационен модул в който, чрез система от екрани се представя 

общата информация около организиранията научния форум. Тук по-
конкретно се включва обща информация за времето и мястото на провеждане 
на събитието, научните направления, програмния и организационния 
комитети, както и указания за регистрация и използването на системата от 
потенциалните потребители. 

2. Модул с разширена функционалност използване на информационната 
система, както и изпращане на научните доклади и заявяване на желания по 
фактическото пребиваване на научния форум. По конкретно е разработена 
функционалност и информационни екрани, чрез които може да се извършва 
регистрация на потребител, изпращане на резюме, прикачване на доклад и 
заявяване на резервация по настаняване и пребиваване на форума. 

3. Административен модул за обработка на постъпващата информация по 
научния форум, справки, добавяне на рецензии към докладите и инструмент 
за циркулярна кореспонденция с регистрираните потребители. 

На фигури 1, 2, 3 и 4 се показват основни екранни изгледи на системата от 
потребителския профил, а на фигури 5 и 6 са дадени част от екранните изгледи 
на системата от частта си на административния достъп. 
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Фиг. 1. Основен изглед на информационната система. 

 
Фиг. 2. Потребителски профил – регистрирани резюмета. 
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Фиг. 3. Потребителски профил – прикачване на файлове на доклад. 

 
Фиг. 4. Потребителски профил – заявка за пребиваване. 

 
Фиг. 5. Административен профил – функционално меню. 
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Фиг. 6. Административен профил – обработка на доклад. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Реализираният приложен проект по проектиране и изграждане на уеб-
ориентирана информационна система за организиране и провеждането на научни 
форуми постави ново съвременно начало за нуждите на ВТУ "Тодор Каблешков".  

Дефинирани бяха функционалните характеристики на системата, необходими за 
цялостния процес по организирането и управлението на информационните потоци. 

Системата е изградена на базата на стандартни информационни технологии като 
Wordpress. Към нея са разработени допълнителни допълнителни модули със средствата 
на езика PhP и MySQL база данни. Работата в реални условия доказа висока степен на 
устойчивост, което отговаря напълно на първоначалните изисквания за автоматизация 
на процеса. 

Същата е апробирана и внедрена в реална среда, а именно организираната 
научна конференция „ТРАНСПОРТ-2013” и показа висока степен на устойчивост и 
стабилост. 
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Abstract: This report presents the results of applied project design and builds web-

oriented system for organizing and holding of scientific meetings for the needs of the Todor 
Kableshkov University of Transport. 

In terms of technology are defined and codified the steps and tasks necessary for the 
organization of a scientific forum. It is made more comprehensive and analytical model for 
information assurance processes and organizational stages. 

To build the system using standard information technology as Wordpress, as well as 
additional modules are developed by means of language PhP and MySQL database. 

 
 


