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ABSTRACT: The paper considers some problems of the design and implementation of web-based 

information systems (IS) for monitoring the output in laboratory tests. Such IS are used to automate the 
activities of information services for laboratory tests and to increase the efficiency of the company and its 
staff. Usually such IS each year need updating system information, which is extremely expensive process. 
Therefore the problem of the development of IP service testing laboratory company as factory 
"Plastchim" - city. Tervel (featuring a distributed web-based IS) requires the search of new and effective 
solutions. Such a solution is presented in this report - developed by means of PHP web-based IS to 
optimize the information services of the laboratory tests and to support decision making. 
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В своята история, софтуерът за разработка на бизнес приложения, ориентирани към 
предприятията е претърпял значително развитие по отношение на архитектурата. [3] В 
началото се е използвала архитектура, при която един компютър обработва заявки от 
множество терминали, като за всеки от тези терминали се отделя част от процесорното 
време. С нарастването на броя на потребителите на такава система, обаче, се е установило, че 
тази архитектура не е удачна. За да се реши този проблем се преминава към т. нар. клиент–
сървър архитектура, при която отговорността за взаимодействието с потребителя се делегира 
към отделен компютър, на който той работи. Има централен сървър, който обработва 
потребителските заявки и връща отговор. Приложенията, разработени с използването на 
клиент–сървър архитектурата имат съществен недостатък – те се разширяват трудно. Освен 
това, при клиент–сървър архитектурата, всяко приложение отговаря само за достъпа до 
източниците на информация, т.е. няма единен  модел на данните.  

За да се решат описаните проблеми се преминава към разработката на приложения, 
базирани на разпределени архитектури. Основното предимство на тези архитектури е, че при 
тях обектите живеят самостоятелно и техните методи могат да се извикат отдалечено. Това 
позволява използването на вече съществуваща логика, написана от едно приложение в друго, 
а също така осигурява един допълнителен слой, който отделя източниците на информация от 
логиката на приложението. [2] и [3] Такива са всички информационни системи (ИС) за 
мониторинг на качеството на произведената продукция в големи и разпределени 
предприятия. Такъв тип предприятие е заводът „Пластхим – Тервел”.  

ИС на завода „Пластхим” отговаря на съвременните изисквания но всяка година се 
нуждае от обновяване на системна информация, което е изключително скъп процес. 
Следователно е необходимо разработването на web базирана ИС за обслужване на 
лабораторните изпитания на предприятието. 

Създаването на такава web-базирана ИС, чрез която да се автоматизират дейностите по 
информационното обслужване на лабораторните изпитания ще повиши и ефективността на 
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работата на предприятието и на неговия персонал. 
 
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОИЗВЕДЕНАТА ПРОДУКЦИЯ В 

ЛАБОРАТОРНИ ИЗПИТАНИЯ 
Основно лице в контрола на качеството на произведената продукция и на 

лабораторните изпитания е лаборантът–окачествителят. Разглеждаме специфичната дейност 
по мониторинг на качеството на произведените рола в завода „Пластхим”. Лаборант – 
окачествителят: 

- извършва всичките лабораторни изпитания по изискванията на лабораторния 
правилник, извършва контрола на крайните продукти, идентифицира продуктите, издава 
документи за качество на крайните продукти. 

- извършва постоянни проверки на характеристиките на продуктите и 
идентифицикацията им. Контролът и изпитанието се извършва по реда на методиките, някои 
от които са цитирани по-долу. Описанията на методиките се разработват и утвърждават от 
главния технолог и главния мениджър на предприятието. 

- прави измерванията при стайна температура след най-малко 15 минути от 
получаването на ролата в лабораторията. Дебелина се измерва по цялата ширина на фолиото. 
Резултатите се попълват в Контролна карта (КК). 

Сравняването на една величина с друга, еднородна с първата и избрана за единица 
мярка се извършва с универсални средства за измерване (СИ) или технически средства за 
контрол, измерване и изпитване (ТСКИИ) 

Крайният контрол винаги се осъществява от лаборанта, при когото по време на една 
смяна идват около 12 ролки за изпитание. Измерват се и се фиксират в системата за 
мониторинг на качеството на произведената продукция следните величини:  

а) Дебелина на фолиото. Допустимото отклонение на средната дебелина спрямо 
номиналната е 1µ 

б) Якост на опън и относително удължение - Определяне на якост на опън и 
относително удължение на ВОРР (биаксиално ориентирано полипропиленово) и CPP (кас 
полипропилен) фолио. 

в) Коефициент на триене - Задължително се отбелязва колко часа след сваляне на 
ролата от екструдираната инсталация е извършено изпитанието. По преценка на главния 
технолог на качествения контрол, за една рола изпитанието може да се извърши 
неколкократно след различно време на зреене. Определят се коефициент на триене на ВОРР  
и CPP фолио. 

г) Степен на третиране - изпитанието се извършва по методика М23 Определяне на 
степента на третиране на ВОРР и CPP фолио. 

д) Площна маса - изпитанието се извършва по методика М27 - Определяне на площна 
маса на ВОРР и CPP фолио. Допустимо е отклонението от номиналната стойност да е 2.5%. 
При преходи между различни дебелини на един и същи тип фолио, когато разликата е до 5µ, 
се допуска отклонение от номиналната до 5%. 

е) Мътност - изпитанието се извършва по методика М24. Определят се: мътност, 
оптична плътност и непрозрачност на ВОРР и CPP фолио. За конкретна поръчка е възможно 
да се посочат изисквания, различни от регламентираните. 

ж) Блясък - изпитанието се извършва по методика М28 Определя се блясък на ВОРР и 
CPP фолио. За конкретна поръчка могат да се посочат изисквания, различни от 
регламентираните в таблиците за ВОРР и CPP фолио. 

з) Якост на спояване - Определяне на якостта на спояване на ВОРР и CPP фолио. 
и) Термо-свиваемост - изпитанието се извършва по методика М32 Определяне на 

термо-свиваемост на ВОРР и CPP фолио. Изисквания, различни от регламентираните в 
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таблиците по методиката, могат да се посочат за конкретна поръчка. 
й) Якост на удар с падащо топче – изпитването се извършва по методика М18. 

Определя се якост на удар с падащо топче на полиетиленово и CPP фолио Изпитването се 
извършва само за CPP фолио (не и за BOPP фолио). За конкретна поръчка е възможно да се 
посочат изисквания, различни от регламентираните.. 

Контролът и изпитването на крайните продукти се извършва от главния технолог на 
качествения контрол инцидентно, по преценка на лаборант-окачествителя и перманентно от 
Началника на смяната и операторите. За този контрол не се съставят изрични записи, при 
установени несъответствия продуктите се определят като несъответстващи. Проверява се: 

- Тип на фолиото – сравнява се типът на фолиото с изисквания в поръчката. 
- Дебелина на фолиото - сравнява се дебелината на конкретната рола майка с 

изискванията по поръчка. 
- Ширина на фолиото - определя се с рулетка с точност ≈ 1 mm. Измерването се 

извършва по линия успоредна на оста на рулото. Установената стойност се сравнява с 
изискваната по поръчка. Допустимото отклонение на установената спрямо изискваната по 
поръчка ширина е 1 mm. 

- Краища на фолиото - проверяват се визуално. Проверяват се двата странични края на 
фолиото по линиите на срязване - трябва да са прави, гладки без “нащърбване”. При 
развиване и отпускане на платно фолио, краищата трябва да остават прави - без прегъване, 
отпускане или друга форма на деформация.. 

- Странични повърхности “чела” на рулата - проверяват се визуално и чрез прекарване 
на длан по челата. Рулата трябва да са цилиндрични - без телескопичност. 

Цитираните по-горе представляват една малка част от показателите, които се заснемат 
и фиксират в ИС за мониторинг на произведената продукция в лабораторни изпитания. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ НА WEB–БАЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА 

ЛАБОРАТОРНИТЕ ИЗПИТАНИЯ 
Програмните продукти за мониторинг за качеството на произведената продукция в 

лабораторни изпитания като тези в [7] и [8] са модули от интегрирани бизнес и не се 
предлагат самостоятелно. В България се предлагат редица продукти за управление на 
готовата продукция в лабораторни изпитания притежаващи развита функционалност, която е 
подходяща за средни и големи обекти, но не е необходима за твърде ограничените нужди  на 
лабораторните изпитания, а и дори може да създава пречки за работата им поради 
прекаленото формализиране. Те са трудни за внедряване поради своята сложност. Освен това 
всички продукти са със защитен код и не дават възможност на потребителя да променя 
продукта с цел да го приспособи към своите нужди. И накрая, внедряването на подобни 
продукти е със значителна цена, измерваща се в хиляди или десетки хиляди лв.  

На българския пазар има място за евтин и опростен програмен продукт, обслужващ 
управлението на лабораторните изпитания. В сравнение с информационните системи за 
средни и големи предприятия този продукт би трябвало да предлага по-малък набор от 
функции, но достатъчен за обслужване за дейностите на лабораторията. 

Представената информационна система е предназначена за обслужване работата в 
лаборатория, където се обработват редица документи в процеса на работа. Една такава ИС е 
пример за рационално приложение на компютърните възможности, където автоматизирането 
на обслужването в една лаборатория за готова продукция е водещо предимство имайки 
предвид факта, че постоянно се следят срокове и се работи с голям брой документи в 
определен ред. Става въпрос за изпълнение на обичайни процедури, които обикновено при 
ръчна обработка отнемат много време. 
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От направения преглед на специализираните програмни продукти, свързани с 
дейността на лабораторни изпитания се установява, че съществува голямо количество 
софтуер, обслужващ средни и големи обекти, но неговата функционалност не е подходяща за 
твърде ограничените нужди на готовата продукция, защото в сравнение с информационните 
системи за средни и големи обекти този продукт би трябвало да предлага по-малък набор от 
функции, но достатъчен за обслужване на дейностите на готовата продукция в лабораторни 
изпитания. След проведени проучвания ([7], [8] и други) и анализи са формулирани и 
основните изисквания към разработваната информационна система. 

Обикновено една информационна система се състои от данни съхранявани и 
управлявани от някакъв тип система за управление на бази данни [1], която може да бъде 
разположена на отдалечен компютър или локално, като в случай, че е на отдалечен 
компютър е необходимо да има и приложение за управление на базите от данни. На локалния 
компютър е необходимо да има клиентско приложение, с което се извършва обработката на 
информацията. 

Операциите в една лаборатория за готова продукция включват обработка на 
информацията за готовата продукция, които се разглеждат заедно със информацията за 
клиентите асоциирани към съответните поръчки. За ускоряване на работата на 
потребителите са проектирани възможност за търсене на информация по зададени критерии, 
което се прилага широко в днешно време почти във всеки съществуващ продукт за обработка 
на информация. 

Дейността на лабораторните изпитания е ежедневно да осигурява определено 
количество готова продукция. Лаборант-окачествителя е длъжен да дава точната 
информация за произведените ролки майки, за които е направил изпитанията. Едновременно 
с това той следи складовата наличност и срока на годност на продуктите в склада. 
Информационната система на мониторинг на готовата продукция на лабораторните 
изпитания е проектирана и разработена с помощта на PHP. [4] и [6] Достъпът до базата 
данни (БД) се осъществява чрез XAMPP [5], който е свободен разпространяван софтуерен 
пакет. Съществуват много различни продукти, които могат да се използват за създаването на 
web базирана информационна система: хардуер за web сървър, операционна система, web 
сървърен софтуер, система за управление на база от данни, програмен или скрипт език. 
Някои от тези възможности са зависими една от друга. Например, не всички операционни 
системи работят на всякакъв хардуер, не всички скрипт езици притежават средства за връзка 
с към всякакви бази данни и т.н.  

Едно от предимствата на PHP е, че е достъпен както за Microsoft Windows, така и за 
много версии на Unix и работи с всеки напълно функционален уеб сървър. Базата от данни за 
web базираната ИС е реализирана в MS Access и е достатъчно гъвкава. Тези характеристики 
правят комбинацията от PHP и MS Access напълно подходяща за разрработката и пълната 
функционалност на уеб базираната иинформационна система за мониторинг на 
произведената продукция на лабораторните изпитания. 

Дизайнът използван в разработката на web-базираната ИС отговаря на съвременните 
изисквания в сферата на web дизайна. В създадения сайт има бутони за таблиците и репорти 
които са налични в базата от данни на системата. При избор на бутон се вземат данните от 
съответната таблица на БД и се показват на екрана. На фиг. 1 е демонстриран началният 
екран на web сайта на информационната система за мониторинг на произведената продукция. 
Такъв прозорец се отваря след избор на менюто „ОПЕРАТОРИ”. 

На фиг. 2 е представен прозорец с отворена таблица за якостните показатели (отваря 
се при щракване върху бутона „Якостни показатели” в горния десен край на прозореца). В 
тази таблица лаборант–окачествителят, след като е заснел показателите, ги попълва и ги 
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въвежда в ИС. След като са въведени данните в web базираната ИС ръководителите могат да 
проследяват качеството на произведената продукция и като има отрицателни стойности 
могат да взимат необходимото решение. По този начин се опростява изключително 
вземането на решения от страна на ръководството на предприятието. 

 
Фиг. 1. Начален екран с таблица с информация за операторите 

 
Фиг. 2 Таблица с резултати от якостни показатели 
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На фигура 3 е представена структурата на папките в сайта, папка classes съдържа  един 
рhp файл който прави връзка към access файла, в сss папката са сss файловете, в файла access 
е базата, в images е логото, в lib папката има два файла constant.php съдържа дефинирана  
константи всички константи са putishta PUT_LIB e lib папката _SERVER_DBNAME тук се 
посочва връзката към База от данни C:\xampp\htdocs\files. 

 
Фиг. 3 Структура на папките в сайта 

В началото на static.php папката се вмъква constants.php файла за да може да се 
използват дефинираните константи. След него се вмъква и файла за връзка с базата от 
даннии. Освен тези сайта има 8 функции, които дефинират съдържанието. 

В indsex.php файла, който се отваря по подразбиране, след като се зареди линка 
localhost се вмъкват три файла от templates папката header, home, footer, като header.php се 
приема за начало на html, a footer - за край. В header файла се съдържат html, head и body, 
като в head се вмъкват пътищата към css файловете. В footer.php се затварят отворените в 
header.php тагове. В home.php се вмъква menu.php, където се съдържа менюто с бутоните, 
като показаните в горния край на фиг. 1 и фиг. 2. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Създадената web базирана ИС за мониторинг на готовата продукция в лабораторни 

изпитания е породена от нуждите за програмен продукт, управляващ мониторинга на 
готовата продукция в лабораторни изпитания за разпределено предприятие.  

В изпълнение на тази задача със средствата на PHP и MS Access е създадена web 
базирана информационна система.  

Въпреки множеството функционални възможности разработената ИС е все още само 
прототип. Модулите на разработената система, са модели на реалното състояние на 
дейностите по мониторинг на готовата продукция в лабораторни изпитания. За изграждане 
на реално интегрирана в производството web базирана ИС е необходима по-продължителна 
работа на екип от специалисти. За да е надежден продуктът и да е максимално полезен, е 
необходимо тестването му в реални условия. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Баженова, И. Основы проектирования приложений баз данных. - М., Бином, 2009. 
2. Голицына, О., Максимов, Н., Попов, И. Информационные системы. - M., ФОРУМ, 2007. 
3. Мацяшек, Л. Анализ требаваний и проектирование систем. Разработка информационных систем с 

изпользованием UML. - М., Вильямс, 2002. 
4. URL: http://bg.php.net/docs.php 
5. URL: http://www.apachefriends.org/en/xampp.html 
6. URL: http://php.net/ 
7. URL: http://www.tiniusolsen.com/ 
8. URL: http://qmat.com/ 


