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UML Project of a Tool for Processing and Visualization of Learning Sessions Data: The work 
starts a sequence of papers, concerning a teacher’s tool for processing and visualization of learning 
sessions data. Consequently in three separated paragraphs the tool’s use case, activity and sequence 
diagrams are presented and discussed.    
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ВЪВЕДЕНИЕ 
От десетки години научно-изследователска група от Русенския университет 

работи активно върху проектирането, реализирането и изследването на интегрирана 
среда за индивидуализирано планирано обучение (ИСИПО) [7]. В нея  чрез общи 
модул за администриране, хетерогенна база от задачи (БЗ) и инструменти за 
комуникация се интегрират различни задачно-ориентирани среди (ЗОС). ИСИПО 
администрира участниците в учебния процес (администратор, автори, 
преподаватели и обучавани) за нуждите на различни обучаващи курсове (ОК), 
задава целта на ОК, поддържа БЗ, създава точки за вземане на решения, оценява 
степента на постигане на целта.  

Предназначението на всяка една ЗОС е да поддържа планирането и 
изпълнението на определен тип сесия чрез онтологично конструиране и описание на 
определен тип задачи със специализиран скриптов език [3,4,5,6,8]. Всяка ЗОС 
работи на сесии, свързани с определена лекция, тест или упражнение. Разработена 
е независима от типа на сесията методика за  таблична обработка и визуализация 
на унифицирани данни от различни сесии. Методиката е тествана с реални сесийни  
данни и използване на MS EXCEL [2,9,10,11].  

Настоящият материал представлява UML проект на средство за таблична 
обработка и визуализация на сесийни данни от преподавателя като алтернатива на 
EXCEL. На съвременния етап от развитието на софтуерното инженерство езикът 
UML е признат като стандарт за графично описание на софтуерни проекти поради 
неговата езикова, технологична и платформена независимост [1]. Последователно в 
отделни параграфи се представят и коментират диаграмите на: случаите на 
употреба (use case), дейностите (activity) и последователностите (sequence).  
Заключението  съдържа основните резултати и бъдещи планове на колектива. 

 
USE CASE ДИАГРАМА 
Use case диаграмата (фиг. 1) бе първата UML диаграма, създадена в процеса 

на проектиране на средството. Тази диаграма нагледно и на високо абстрактно ниво 
представя функциите на преподавателя (актьора), изпълнението на които 
средството трябва да подпомага. На този етап те са само част от действията, 
свързани с реализирането на спомената по-горе методика. Диаграмата 
представлява множество от пътища (сценарии) от преподавателя до крайните 
случаи на употреба (елипси). На фигурата те са 6 на брой.  

Плътните връзки между актьора и елипса означават, че преподавателят сам 
осъществява, т.е. избира съответния потребителски случай. Пунктирните връзки 
между два случая означават, че те се изпълняват от средството. Всяка такава 
стъпка (предписание) е елемент на взаимодействие между актьора и средството. 
На фиг. 1 има само един тип взаимодействие <<include>>, т.е. когато един случай 
използва част от функционалността на друг, за да разшири собствената си 
функционалност. 
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Фиг. 1. Диаграма на случаите на употреба от преподавателя в средството 

При създаване на нова таблица преподавателят има възможност по желание 
да вижда или не прозореца със скрипта и този с активната таблица, да генерира 
нова таблица, да вижда единичен бар диаграма с или без линия, както и мулти бар 
диаграма.  Единствената разлика между описания сценарий и този за зареждане на 
съществуваща таблица е, че във втория случай таблицата  може да се изтрива. 

В автономен режим на работа със средството преподавателят играе само 
своята собствена роля, изпълнявайки различни случаи на употреба.  В интегриран 
режим актьор може да бъде всяка ЗОС, използваща указаната услуга. 

 
ACTIVITY ДИАГРАМА  
Activity диаграмата показва последователността и логиката на действията, 

които протичат в средството. Тук под действие (правоъгълник със заоблени 
върхове) се разбира както изпълнение на функция от преподавателя (например, 
избор на команда от меню), така и изпълнение на кодов фрагмент от средството 
(например, зареждане на таблица). Действията могат да се изпълняват 
последователно след вземане на решение за избор (ромб) както в блок-схема на 
алгоритъм или паралелно както в маркирана мрежа на Петри.  В началото на 
дейността маркерът е запълнена окръжност, а в края  - същата окръжност,  но 
вложена в друга окръжност. По време на изпълнението на дейността маркерът се 
премества от една действие в друго. Разделянето на отделни паралелни клонове е 
указано с преход (удебелена хоризонтална линия), който има една входна и 
няколко изходни дъги, а съединението на паралелни клонове –  с преход, който има 
няколко входни и една изходна дъга. 
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Фиг.2. Основната диаграма на дейността на преподавателя 
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Фиг. 3. Диаграми на поддейностите на преподавателя  
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Фиг. 2 представлява основната диаграма, която след избор от преподавателя 
се разделя на два клона съответно за  създаване на нова таблица и зареждане на 
съществуваща таблица. И в двата клона могат да се изпълняват паралелно две 
поддейности като във втория клон паралелно  с тях се изпълнява и действието 
изтриване на таблица. След връщане в основната диаграма за двата клона следва 
съединение в едно общо действие - запазване на таблица. 

Споменатите по-горе две поддейности съответно за генериране на  таблица и 
показване на резултати от обработката са представени на фиг. 3.  Първата 
поддейност се свежда до паралелно изпълнение на две действия съответно за 
генериране на таблица и визуализиране на мулти бар диаграми. Втората 
поддейност се свежда до паралелно изпълнение на четири действия, а именно:  
визуализиране на прозореца за таблица, текстовия редактор, единични бар 
диаграми с и без линия. Последните две са по избор на преподавателя. 

 
SEQUENCE ДИАГРАМА 
Sequence диаграмата е използвана, за да се покаже съвместната работа между 

допустимите команди на текстовия редактор (ACOL, AROW, SORT и др.) и реда, в 
който е логично те да се изпълняват.Този ред е представен като последователност 
от съобщения във времето. Потокът на времето е показан с вертикален 
правоъгълник, което означава, че съобщенията на по-високо се получават преди 
тези, които са по-ниско.  

Вертикалните пунктирни линии са линиите на живот, а хоризонталните 
ориентирани отляво надясно линии са съобщенията, отбелязани с методите, които 
се изпълняват. Вижда се ясно кое съобщение се изпраща от една команда към друга 
и кога се изпраща. Например, от командата ACOL се изпраща съобщението 
table.addValue() към командата AROW.  Тук table e име на клас, а addValue() е 
името на метода, с който се реализира  съобщението. Следователно, съобщенията 
имат смисъл на извикване на команди и връщане от команди като обратните връзки  
означават циклично повторение на команди. В случая това са командите ACOL, 
AROW и  ADD XAXIS. 

 

Top Package::User

ACOL AROW SORT GENERATE TABLE YAXIS ADD XAXIS ADD LINE VIEW SINGLE BAR AND LINE VIEW MULTI BAR

table.addType()

table.sort()

table. 
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Фиг. 4. Sequence диаграмата за работа на преподавателя със средството 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Чрез трите по-популярни вида UML диаграми (на случаите на употреба, 

дейностите и последователностите) е представен проектът на средство за 
обработка и визуализация на данни от  учебни сесии, независими от типа на 
сесията. То има за цел да подпомага работата на преподавателя за прецизно 
оценяване на резултатите от обучението и вземане на научно-обосновани решения 
за подобряване на структурата и съдържанието на учебния материал, както и на 
методиките за преподаване и оценяване.  

Средството работи в автономен режим, но може да се интегрира в отделни 
задачно-ориентирани среди, а те от своя страна в интегрирана среда за 
индивидуализирано планирано обучение. Преди това се планира да се разшири 
множеството  на вградените в средството изчислителни функции и генерираните от 
него диаграми. 
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