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АРХИТЕКТУРА НА УЕБ БАЗИРАНА СИСТЕМА
ЗА СИМВОЛНО ПРОГРАМИРАНЕ НА
РЕАЛНИ ПРОЦЕСИ
Павел Кюркчиев
Резюме. Днес живеем в едно забързано информационно общество,
даващо огромен тласък за развитието на мобилните технологии. Всичко това
прави разпространението и манипулирането на информация все по-достъпно.
За обработката на големи количества информация са необходими специално
разработени системи. Подобен вид системи са програмите за символно
моделиране на реални процеси. Задачата на подобен вид системи е да
предоставят възможност за възпроизвеждане на различни процеси от реалния
свят под формата на символи да бъдат направени изчисления за вероятно
протичане на самите процеси. Недостатъкът на подобни системи е
невъзможността за използване на едно и също приложение под различни
операционни системи, като по този начин се ограничава изборът на
потребителя. Затова едно от основните неща, което трябва да се вземе
предвид при решаването на подобен проблем, е създаването на система,
работеща под различни операционни системи. Всяка една операционна
система предоставя на потребителите си възможност за достъп до интернет,
което дава решение на проблема и то е проектиране и разработване на уеб
базирана система за символно програмиране на реални процеси. В този труд е
описана архитектурата на една подобна система.

Ключови думи: моделиране, система, онлайн.

1. Въведение
Във все по-динамичния и бързо развиващ се свят на науката, голяма част
от изследванията и изчисленията се извършват с помощта на машини. За да бъде
това възможно се използва специализиран софтуер [7, 9]. Такъв вид софтуер са
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системите за символно програмиране на реални процеси [6, 8]. Те могат да бъдат
използвани от изчисляването на диференциални уравнения до описването и
изследването на сложни модели на реални процеси.

2. Проблем
Основният проблем, поставен пред подобни системи за симулиране и
изчисления, е невъзможността им за използване под различни операционните
системи. Това от своя страна ги прави недостатъчно гъвкави и удобни за
използване. Като пример могат да бъдат изброени голяма част от мобилните
операционни системи като Android и Windows Mobile, които не предоставят на
потребителите си подобен ресурс.

3. Цел
Всяка една операционна система – била тя мобилна или „десктоп“,
разполага със специфични изисквания към развойната си среда, което от своя
страна означава уникален софтуер, работещ под нея. Това прави задачата за
разработването на система за моделиране, даваща възможност на потребителите
да работят под различни операционни системи, трудно изпълнима. Общото
между всички операционни системи е, че всяка една от тях предоставя
възможност за сърфиране в интернет пространството посредством специален
софтуер наречен „браузър“. След направения анализ се стигна и до дефиниране
на цел, решаваща проблема с достъпа до подобна система. Целта е да се създаде
онлайн система, даваща възможност за програмиране на реални процеси.
Дефинираната по този начин цел поставя и въпроса къде ще бъде съхранена
постъпилата и след това генерираната информация.

4. Изследване
Системата ще бъде изградена на основата на Flowchart диаграма. Какво
представлява Flowcart диаграмата? Тя е тип диаграма, представляваща
алгоритъм на работещ процес или процес, представящ различните стъпки като
фигури и описващ тяхната последователност чрез стрелки. Flowchart диаграмите
се използват при анализирането, документирането, дизайна или описанието на
различни процеси [1]. Използването на този тип диаграми ще даде възможност
за описание на различни процеси чрез символи.
В системата ще бъдат описани следните основни групи символи [2]:
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Символ

Име
Процес
(Process)

Описание

Решение
(Decision)

Показва къде е необходимо да се вземе решение. Често
това решение е с Да/Не въпрос или True/False тест.

Връзка
(On-Page
Connector)
Линия на
потока
(Flow Line)
Терминал
(Terminal)

Свързва множество потоци на контрол в един изходящ
поток. Може да се използва за описание на итеративен
процес (в компютърните науки се нарича цикъл).

Тази форма се използва да покаже, че нещо се извършва.

Стрелката преминава от един символ в друг като посочва
пътя на изпълнение.
Обикновено съдържат думата Начало/Край (Start/End) и
описват условията за начало и край на дадения процес.

Таблица 1. Основни типове системи

Системата ще бъде изградена от шест основни модула:
 Първи – генерира и визуализира диаграми, помагащи за графичното
представяне на данните.
За представянето на данните в графичен вид ще се използват линейни
диаграми. Специфичното за този тип диаграми е, че данните за категориите се
разпределят равномерно по хоризонталната ос, а всички данни за стойностите
се разпределят равномерно по вертикалната ос. По този начин ще се даде
възможност за много по-пълно и нагледно представяне на измененията на
данните във времето.
 Втори – отговаря за генерираните резултати.
За генерирането на резултатите е необходимо да се използват различни
алгоритми [3]. За предпочитане е разработването на един универсален такъв.
Изчисленията ще се основават върху няколко алгоритъма за пресмятане.
Изходната информация, получена при пресмятането на всяка итерация, ще бъде
запазвана за генериране на графика на по-късен етап.
Пример за приложение е изчисляването на популацията на определена
животинска група. На тази група биха могли да влияят много и различни
фактори като смъртност, раждаемост, околна среда и различни външни фактори.
 Трети – отговаря за символното описание и представяне на процесите.
Символното описание се осъществява чрез библиотеката PixiJS. PixiJS е
изключително бърза 2D система, която помага за по-лесното показване,
анимиране и управляване на интерактивни графики, като всичко това се постига
с JavaScript и HTML5 технологии [4].
 Четвърти – отговаря за съхранението на данните.
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Обработката на данните се осъществява от два класа, описващи модул
четири или така неречения модул (Репозитори). Класовете PullData и PushData
отговарят за извличането и записа на информация към отдалечената база от
данни.
 Пети – отговаря за идентификацията на потребителя, като това става с
потребителско име и парола.
За да се постигне максимална сигурност, системата ще пази и пренася
информацията за потребителите, като я криптира предварително със SHA-3
(Secure Hash Algorithm 3).
 Шести – история на действията (log of action).
При всяка нова генерация на модел, системата записва състоянието както и
генерирани от системата резултати. По този начин се пази пълна история на
извършените промени и така се предоставя възможност за следене на
генерираните резултати при евентуална промяна на входящия модел.
За база от данните, на която да се съхранява информацията, е избрана
Cassandra. Cassandra е документно-ориентира NoSQL база от данни. Причините
да бъде избрана NoSQL база от данни и по-специално Cassandra са:
 Евтина скалируемост – има два основни аспекта на скалируемостта.
Първият е възможност за справяне с нарастващ обем данни, а вторият е
отстраняване на нарасналото натоварване. Най-лесното решение е
добавянето на допълнителен хардуер към съществуващите машини.
Всички по-известни RDBMS-си поддържат репликация и
клъстеризация, но имат ограничения на броя отделни сървъри, които
могат да бъдат добавяни към клъстера, както и високи системни
изисквания за отделните възли. Това ги прави неподходящи за
използване в системата.
 Възможност за адаптиране и измяна – измененията при големи
количества информация са близки до невъзможни и отнемат дни при
много сложни схеми за измяна. Повечето NoSQL бази данни се
управляват лесно, тъй като не разполагат с фиксирана схема. При липса
на схема, добавянето на нов атрибут в документ за документна база от
данни е тривиално и се отнася само до новите данни, без това да
нарушава целостта на вече съществуващите такива [5].
 CQL (Cassandra Query Language) – език за писане на заявки,
наподобяващ структурата и функционалността на SQL. Позволява
лесна миграция на хората, работещи с SQL бази от данни, към
Cassandra. Примерен синтаксис:
INSERT INTO cycling.cyclist_category JSON '{
"category" : "GC",
"points" : 780,
"id" : "829aa84a-4bba-411f-a4fb-38167a987cda",
"lastname" : "SUTHERLAND" }';
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5. Недостатъци на системата
Представеният прототип на система има няколко основни недостатъка. Ако
даден потребител иска да работи със системата, той трябва да разполага със
сигурна и стабилна интернет връзка, в противен случай работата с нея е
невъзможна. Поради по-опростения си модел, системата разполага със
значително по-ограничени възможности за описание на модели. По този
показател системата значително изостава от вече съществуващите подобни
системи.

6. Заключение
Създаването на онлайн система за символно описание и програмиране на
реални процеси би дало възможност за по-лесен достъп до подобен ресурс.
Вградената система за идентификация и следене на действията дава възможност
за унифицирана работа със системата.
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ARCHITECTURE OF WEB BASED SYSTEM FOR
SYMBOL PROGRAMMING A REAL PROCESS
Pavel Kyurkchiev
Abstract. We live in a society of dynamic information that prompts the
development of mobile technologies. Because of that, the spreading and
manipulation of information have become ever more accessible. To process such
large quantities of data, we need specific, tailor-made systems. Types of such
systems are the programs designed for the symbolic modeling of real-time
processes. The purpose of the aforementioned systems is to make possible, in the
form of symbols, to reproduce processes that take place in the real world to carry
out calculations for a viable manner in which the actual processes may take place.
The drawback with these types of systems is that we cannot use one app for all
Operating Systems (OS) which consequently limits the customer’s choice. Hence
one of the main concerns we ought to address when working on the said problem is
to figure out a single app that will work with different Operating Systems. Each and
every OS allows its users to access the Internet which offers a solution to the
problem at hand, namely the design and creation of a web-based system for the
symbolic modeling of real-time processes. The following paper describes the
architecture of one such system.

Keywords: modeling, system, online.
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