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МОДЕЛИ НА ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ В INTERNET 
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ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ 

 
 
Резюме 
The modern society considers Internet as a 
medium within which a set of information 
services operate. Due to the global network 
continual technological development, e-services 
became a notion which was equivalent of Internet. 
Present contribution introduces analysis of the 
existing models for implementation of the modern 
Internet client-server technology 
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1. Увод. По своята същност Internet 
представлява технологичен комплекс от 
компютърни и комуникационни средства. От 
друга страна обществото разглежда Internet 
най-вече като среда, в която функционира 
множество от информационни услуги. 
Вследствие на развитието на глобалната 
мрежа като технологична структура, 
информационните услуги (е-services) все 
повече се превръщат в понятие, което се 
отъждествява с Internet. Тези услуги водят до 
ефективно функциониране на системи и 
организации, позволяват да се реализира 
икономия на време, ресурси и финанси, водят 
до промяна на класически стереотипни схеми 
на работа, производство, търговия, 
взаимодействия между обекти и субекти в 
обществения и стопанския живот. Настоящият 
доклад представя анализ на съществуващите 
системно-алгоритмични модели за реализация 
на технологията клиент-сървър в Internet и 
идентифицира техните особености. 
 
2. Модел клиент-сървър 
По своята същност Internet е базирана на 
идеята, заложена в модела клиент-сървър (фиг. 
1). Клиент/сървър е модел за прилагане на 
компютърните технологии, при който 
клиентът - като заявител на услуга, и сървърът 
- като доставчик на услуга, могат да бъдат 
идентифицирани. 
Клиентът изпълнява две ключови роли. 
Първата е да осигури интерфейс за 

потребителя, експлоатирайки максимално 
възможностите компютърната система, а 
втората е да заявява действия, които да бъдат 
изпълнявани на сървъра. Функцията на 
сървъра е да изпълнява тези заявки. Той може 
да върне файл, да създаде, замени, обнови или 
изтрие запис от база данни, върне информация 
въз основа на заявка към база данни и т.н. При 
всички случаи ролята на сървъра е да приема и 
обработва заявки, направени от клиента. 
При модела клиент-сървър терминът 
приложение се отъждествява с 
информационна услуга, изпълнявана от 
системата. По този начин се демонстрира, че 
информационната услуга не е част от 
операционната система, а допълнителен 
алгоритмичен модул. 
Вариантите на реализация, които понастоящем 
се наблюдават при клиент-сървър 
технологията, се различават основно по 
начина на разпределение на изпълняваните 
функции между клиента и сървъра. 
Разделянето на алгоритмичната обработка на 
различни нива от програмната система на 
информационната услуга довежда до 
създаването на клиент-сървър модели на две и 
три йерархични нива. 
 

 
Фиг. 1 

 
2.1.Първи модел за предоставяне на Internet 
услуги 
Най-често използвания метод за организиране 
на Internet услуги е чрез модела, известен още 
като “дебел клиент” (fat client), при който 
бизнес логиката и презантационните услуги са 
стартирани върху клиента. Тази реализация на 
клиент-сървър модел е с два йерархични слоя 
(фиг. 2). При тази архитектура сървърът 
предоставя данни до неограничен брой 
потребители чрез статични HTML документи 
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по НТТР протокол. При поискване на дадена 
страница от клиентски компютър, сървърът я 
изпраща на потребителя. Актуализирането на 
данните в страниците се осъществява ръчно. 
Ограничена е възможността за профилиране 
на информацията и приемане на данни от 
потребителя. Примерни информационни 
услуги, създадени по този модел, са 
корпоративните WEB сайтове, където се 
представят фирмата, обектът на дейност, 
проекти, резултати, личен състав. 
 

 
Фиг. 2 

 
Обменът на информация е еднопосочен - от 
сървъра към клиента. Процесът е от тип 
четене. Клиентът не влияе върху данните на 
сървъра. 
Първо ниво. Потребителите на 
информационната система работят с 
общодостъпни браузъри - Internet Explorer, 
Mozila, Opera. Практически всеки 
потребителски компютър има вграден в 
операционната система или инсталиран 
браузър. 
Второ ниво. Сървърът е реализиран чрез 
подходяща операционна система (напр. Linux 
или Windows 2003 Server WEB Edition), на 
която е стартиран WEB сървър (напр. Apache 
или IIS).  
Взаимодействието между клиента и сървъра се 
осъществява като обмен на масиви от 
символна информация. Информацията е 
структурирана в последователност, най-често 

дефинирана чрез стандарта HTML (Hyper Text 
Markup Language) [1, 2, 7]. Транспортирането 
на масивите се осъществява чрез НТТР (Hyper 
Text Transfer Protocol) протокол.  
Особеностите на този клас информационни 
системи са: 
- прилагане на принципа на хипервръзката за 
реализиране на информационна система; 
- реализиране на интеграция между 
пространствено разпределени документи; 
- повишаване на функционалните 
възможности на статичните HTML страници 
чрез вграждане на аплети и/или програмни 
кодове написани на различни скриптови 
езици, например JavaScript [1, 2, 4, 5]. 
Предимство на информационните системи, 
прилагащи този системно-алгоритмичен модел 
е краткото време за тяхното реализиране. Това 
предимство обаче е в сила само при малки по 
мащаб проекти. Главен недостатък на модела 
е, че на клиента се предоставя предварително 
подготвена информация, чието обновяване е 
бавна и трудоемка дейност, изискваща 
сравнително висока квалификация и 
съответните привилегии за достъп до сървъра. 
 
2.2. Втори модел за предоставяне на Internet 
услуги  
Този клас информационни системи реализират 
модела на клиент-сървър с три йерархични 
нива: ниво на представяне, приложно ниво и 
ниво за обработка на данни (фиг. 3). Акцент се 
отдава на динамичното генериране и 
предоставяне на информация. При отправено 
потребителско запитване сървърът стартира 
обработваща програма (ASP.NET, PHP, Perl), 
която генерира HTML страница в реално 
време и я изпраща на клиента. 
Обработващата програма може да осъществява 
връзка с една или няколко бази от данни [1, 2, 
3, 4]. Това позволява да се реализира 
интерактивна комуникация между 
потребителя и приложението.  
Главната особеност на модела клиент-сървър с 
три нива е въвеждането на нов системно-
алгоритмичен модул. Това е системата за 
управление на бази данни (СУБД). В този нов 
модул се записват, търсят и актуализират 
данни, и се генерира on-line информация. 
СУБД изпълнява дейности, свързани с 
поддържането и предоставянето на актуална 
информация от и за потребителите на 
информационната система [1, 2, 6].  
Първо ниво. Клиент, който функционира чрез 
традиционен браузър. 
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Второ ниво. WEB сървър. Това ниво има две 
нови особености спрямо модела клиент-сървър 
с две нива:  
1.Операционната система на компютъра има 
допълнителни програмни средства за връзка и 
информационен обмен с базите от данни. 
Например ODBC (Open Database Connectivity), 
JDBC (Java Database Connectivity), вградената 
в PHP поддръжка на системата за управление 
на бази данни MySQL [1, 2,6, 7]. 
2.WEB сървърите са усложнени, така че да 
стартират за изпълнение външни програми 
(приложения). Тези програми, наречени 
сървърни, позволяват да се усложни 
алгоритмичната обработка на обмяната на 
информация между клиента и сървъра. За 
целите на съвместяване на работата на WEB 
сървъра със сървърните програми са 
разработени специализирани алгоритмични 
езици, например: 
 ASP (Active Server Pages)/ASP.NET. Работи 
единствено с IIS на Microsoft; 
 PHP. Работи както с WEB сървъра Apache, 
така и с IIS.  
 

 
 

Фиг. 3 

Трето ниво. Реализирано е от системата за 
управление на бази от данни. Използвани 
системи за управление на бази от данни в 
Internet са например Microsoft SQL Server, 
Oracle, MySQL и др.  
Особеностите на този модел с три йерархични 
нива са: 
 логическо обработване на информацията от 
страна на сървъра; 
 реализиране на сървърните програми чрез 
езици (технологии) като ASP, PHP, Java 
Servlets и др.; 
 надграждане на WEB сървъра с 
допълнителни модули; 
 използване на СУБД и включване на 
модули за работа с базите данни, като ODBC и 
JDBC, към операционната система на сървъра; 
Този клас информационни системи имат 
приложения в електронната преса, 
резервационни системи (напр. резервация на 
хотелски стаи), информационни системи за 
разписания на транспортни средства, 
консултиращи системи (напр. финансови и 
здравни консултации) и т.н. 
Предимство на този клас информационни 
системи е активната комуникация между 
информационната система и клиента в реално 
време. Възможно е интегрирането на услуги 
без да е необходима административна 
интеграция на организациите, които ги 
предоставят.  
 
2.3. Трети модел на Интернет услуги 
Този клас информационни системи е 
сравнително нов за теорията и практиката на 
информационните услуги, предлагани в 
Internet. Информационни системи от този 
модел изпълняват сравнително сложни 
алгоритмични обработки на информацията. 
Изискването за on-line функциониране налага 
строги ограничения към времето за обработка 
на информацията и генерирането на отговор 
към потребителското запитване. Решения за 
реализиране на сложна алгоритмична 
обработка в условията на глобалната мрежа се 
търсят чрез алгоритмично-функционално 
декомпозиране и специализация на 
приложенията при обработката на 
информацията. 
При този нов вид информационни системи 
обработващата програма на сървъра реализира 
връзки не само с бази от данни, но и с други 
приложения. Това позволява да се създадат 
комплексни информационни решения като 
генерирането на графични изображения, 
създаването на динамични доклади/отчети от 
данни изпращане на e-mail съобщения в 
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реално време [1, 2 8]. Изпращането на e-mail 
съобщения се извършва автоматично в 
интерактивни виртуални приложения под 
формата на автоматичен абонамент за e-mail 
новини или се генерират съобщения от 
системата към определен кръг от потребители 
(например при регистрация на потребител в 
системата). Информационната система работи 
интерактивно с потребители и приложенията, 
които поддържа. 
Главната особеност на този нов клиент-сървър 
модел е въвеждането на ново йерархично ниво 
на логическата и алгоритмичната обработка на 
данните (фиг. 4). Моделът клиент-сървър с три 
нива е запазен съгласно фиг. 3. Появява се 
четвърто йерархично ниво, съдържащо 
програмен модул, наречен алгоритмичен 
сървър. Той изпълнява сложната алгоритмична 
обработка на информацията. 
 

 
Фиг. 4 

 
Структурата на информационна система с 
четири йерархични нива е следната: 
Ниво 1. Клиентът се реализира чрез 
стандартен браузър. 
Ниво 2. WEB-сървър, който работи като 
постоянен процес в операционната система и 
има повишени функционални възможности, 
реализирани чрез добавяне на модули, които 
поддържат и изпълняват: 
 Генериране на динамични графики в реално 
време. 
 Проверка дали клиентът е упълномощен да 
работи с информационната система. Този 
модул спестява на разработчика изпълнението 
на тези проверки в сървърските програми и 
приложения. 
 Обработка и поддържане на XML-
структурирана информация. XML (eXtended 
Markup Language) технологията позволява 
увеличаване на функционалните възможности 
за обработка на информацията както от страна 
на сървъра, така и от страна на клиента [1, 2, 
5].  
Ниво 3. Представено е от системата за 
управление на базите данни. 
Ниво 4. Това е системно-алгоритмично ниво, 
което се реализира от външни програми 

(приложения). Те могат да са реализирани на 
различни алгоритмични езици (напр. С++, С#). 
Програмите ползват директно ресурсите на 
операционната система (файлове, памет, 
процесор), а не чрез WEB-сървъра, както е в 
случая на сървърските програми от второ 
ниво.  
Особеностите на модела на информационна 
система с четири йерархични нива са: 
 съществуването на нов системно-
алгоритмичен модул, наречен алгоритмичен 
сървър; 
 реализирането на сложни обработки на 
информацията от алгоритмичния сървър; 
 реализирането на алгоритмичния сървър 
чрез програмни езици, различни от тези на 
сървър-програмите, съобразно спецификата на 
информационната система; 
 съобразяване на изискванията за работа на 
информационната система в реално време с 
функционирането на алгоритмичния сървър. 
Примери за този нов клас информационни 
системи са: 
-on-line системи за управление на процеси; 
-on-line статистически системи - измерване на 
реални процеси като транспортен и 
комуникационен трафик; 
-on-line пазари и борси; 
-on-line инвестиране, консултиране, финансово 
спекулиране (игра на стоковата борса). 
Алгоритмичният сървър реализира сложни 
бизнес решения в Internet среда, както и нова 
генерация от средства за симулация и 
интерпретиране на данни, разработване, 
управление, контрол, оптимизация, 
разпределение на ресурси. 
 
3. Заключение 
В настоящия доклад е представен анализ на 
следните системно-алгоритмични модели за 
реализация на технологията клиент-сървър в 
Internet: 
 модел с два йерархични слоя, при който 
бизнес логиката и презантационните услуги са 
стартирани върху клиента; 
 модел с три йерархични слоя -: ниво на 
представяне, приложно ниво и ниво за 
обработка на данни, при който се отдава 
акцент на динамичното генериране и 
предоставяне на информация; 
 модел с четири йерархични слоя, при 
който, като допълнение към трислойния 
модел, е въведен слой за логическа и 
алгоритмичната обработка на данните, 
съдържащ алгоритмичен сървър.  
Идентифицирани са особеностите на тези 
модели. Отчитането на тези особености е 
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съществен момент при проектирането на 
Internet базирани решения, използващи 
технологията клиент-сървър. 
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