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РЕЗЮМЕ
Необходимостта от създаване на софтуер, работещ в минното дело нарастна при въвеждането на пазарни принципи в рудодобива.  Сложността на 
решаваните  задачи  изисква  високо  специализиран  софтуер.  Поради  спецификата  на  минните  предприятия  използването  на  Internet  е  най-доброто 
решение за осигуряване достъп на произволни клиенти до база данни с информация за предприятието. В настоящия доклад се третират характеристиките 
на  Web  интерфейс  и  реализацията  му  в  минното  дело  за  извличане  на  оперативна  информация  от  база  данни  отнасяща  се  до  изпълнение  на 
производствените показатели за дневното производство и производство за изминал период. За целта е използвана съществуваща база данни на FoxPro, 
която бе трансформирана в MySQL, така че да отговори на изискването за Web-SQL базиран интерфейс. Връзката между web-страниците и базите данни 
се  осъществява  посредством  cgi-php  скриптове,  в  съответствие  с  изискванията  на  технологията  Клиент/сървър  за  обработка  на  информацията. 
Конкретизацията  на  тази  технология  в  минното  дело  представлява  принос  в  автоматизацията  на  минното  производство.Третираната  реализация  е 
осъществена на базата на свободно (безплатно) разпространяван софтуер: – MySQL като сървър за база данни и PHP като език за връзка с базата данни.  
Други нейни предимства са: – мащабируемост, преносимост, използване на потребителски заявки и т.н.,  присъщи на Web-SQL базирания интерфейс. 
Усилията на разработчиците са насочени към внедряване на софтуера в минните предприятия.

ВЪВЕДЕНИЕ

   В  края  на  века  използването  на  информационни 
технологии  и  съхраняваните  в  WWW  мрежата  мултиме-
диини данни нарасна неимоверно много. Това се дължи на 
факта, че непрекъснато расте нуждата от информация и 
интерактивен  достъп  до  нея.  Internet  се  превърна  в 
механизъм за световно разпространение на информация и 
средство  за  сътрудничество  и  взаимодействие  между 
хората  и  техните  компютри  без  оглед  на  тяхното 
географско  местонахождение.  Влиянието  му  засяга  не 
само областта на компютърните комуникации,  а  общест-
вото  изцяло  като  се  има  в  пред  вид  все  по-голямото 
развитие на средствата за електронна търговия, придоби-
ването на информация и обществените процеси. Internet е 
основен информационен източник за милиони потребители 
по света. Същественото му преимущество в този случай е, 
че  информационния  процес  е  динамичен  и  двустранен, 
при  коeто  придобитата  от  една  страна  информация  се 
връща в последствие в мрежата, допълнена и обогатена с 
нови елементи. 

   Internet промени протичането на бизнес транзакциите, 
както  между  компаниите,  така  и  между  компаниите  и 

крайния  потребител,  предлагайки  следните  ключови 
предимства:
• По – бърз пазарен цикъл;
• Увеличени обороти и намалени разходи;
   Необходимостта от  създаване на софтуер работещ в 
минното  дело  нарасна  при  въвеждането  на  пазарни 
принципи в минния отрасъл. Спецификата и сложността на 
решаваните  задачи  изисква  високо  специализирани 
приложения.  Минните  предприятия  са  разположени  на 
големи  площи,  понякога  и  на  територията  на  отделни 
държави, и единственото решение базата данни да бъде 
достъпна от всяка точка на предприятието и от клиенти по 
целия свят е използването на интранет или Internet. 

РАЗПРЕДЕЛЕНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА – WWW

   След публикуването й през 1992г., WWW (World Wide 
Web)  днес  е  най-използваната  услуга  на  Internet.  WWW 
мрежата е универсално средство за достъп до различни по 
структура  и  характер  данни,  разпределени  между  голям 
брой компютърни системи в TCP/IP базирана мрежа, които 
с помощта на хипертекст дават достъп до различни видове 
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Intеrnet  протоколи  през  общ  интерфейс.  Изборът  на 
документи изисква търсене и намиране на машината (Web 
server), където е желаната информация, установяване на 
връзка с нея, прехвърляне на информацията до локална 
машина,  посредством  програма  клиент (browser),  която 
интерпретира и визуализира документите[12]. 

   Информационната  система  WWW  е  базирана  на 
хипертекст (hypertext) технология. Една дума в хипертекст 
документ може да служи като указател (hyperlink) към друг 
документ,  в  който  се  намира  информация  свързана  с 
думата-указател.

   Основният  принцип  на  работа  на  WWW  информа-
ционната система се състои в това, че клиентът изпраща 
заявка в точно специфициран формат към сървъра, който 
я  обработва  и  резултатът  от  нея  се  връща  обратно  на 
клиента.  Обменът  на  данни  между  клиента  и  сървъра 
обикновено  се  реализира  по  протокола  HTTP  (стандар-
тизиран протокол,  позволяващ работа със структурирани 
разпределени данни, описани чрез езика HTML).

   Ето и някои от предимствата на технологията клиент/ 
сървър:
• Намалени разходи за поддръжка;
• Намалява се мрежовото натоварване;
• Подобрена интеграция на данните,  благодарение на 

централизираното им съхранение;
• Множество  операционни  системи  могат  да  работят 

заедно  при  условие,  че  използват  общ  мрежов 
протокол.

   На фигура 1 са дадени функциите на WWW клиентска и 
WWW сървърна програми:

Фигура 1. Функции на WWW клиентска и WWW сървърна  
програми

   Важно предимство на Web технологиите е възможността 
големи масиви от данни да бъдат разделяни на по-малки 
по обем документи, наречени Web страници. Те включват в 
себе си различни елементи, по-важните от които са:
• форматиран или неформатиран текст;
• графики, звук, анимации;
• хипервръзки  -  препратки  към  други  информационни 

ресурси;
• изпълними програми;

• JAVA скриптове или JAVA аплети.
   Web страниците могат да бъдат:
• статични  –  само  се  извличат  от  браузъра  и  те  се 

съхраняват в готов вид в Web сайта,
• динамични  –  генерират  се  в  резултат  на  заявка  от 

клиента.

   Голяма част от страниците в WWW са написани на език 
за  програмиране,  наречен  HTML(HyperText  Markup 
Language).  Кодът, написан на HTML, се интерпретира от 
WWW браузъра и се изобразява на екрана на компютъра. 
Езикът HTML е бил разработен на базата на SGML - език 
за  представяне  и  обмен  на  данни  между  различни 
компании.  Днес  HTML  съдържа  повече  от  100  команди 
(тагове), което го прави сравнително сложен. 

   XML (eXtensible Markup Language) е бил разработен, за 
да се обърне  към този недостатъци.  Това  е  един прост 
стандарт,  който  е  мощен  почти  колкото  SGML,  като  в 
същото  време  е  лесен  за  употреба,  както  HTML.  XML 
извършва две основни промени в HTML[6]:
-  Той не дефинира предварително никакви тагове.
-  Той е по-стриктен.

   Съхраняваните в WWW мрежата мултимедиини данни 
нарастват  много  бързо.  Това  доведе  до  появата  на 
програми,  предназначени  да  обслужват  потребителските 
заявки,  свързани  с  търсене  на  определени  данни  във 
файловата  структура  на  Web  сървърите,  предоставяне, 
чрез  Internet,  достъп  до  БД,  за  обработка  и  системати-
зиране  на  изпращаната  от  Web  сървъра  към  клиента 
информация. За решаването на тези проблеми бе приет 
стандарта CGI (Common Gateway Interface), който позволи 
програми, създадени на езици за програмиране от високо 
ниво  (С,  С++  и  др.)  да  бъдат  изпълнявани  под 
управлението на Web сървъра.  Най-популярният език за 
писане на CGI е Perl. 
   Едно от най-важните приложения на CGI  е обработката 
на  HTML  форми.  Формите  се  използват  главно  за  две 
неща: да събират информация за потребителят и второ – 
да  осигуряват  интерактивна  връзка  между  сървъра  и 
потребителя. 

Фигура 2. CGI интерфейс
   
   Описвайки  горната  фигура  може  да  обясни  нагледно 
принципа на работа на CGI интерфейса. Web-страницата, 
която  се  вижда  на  браузъра,  съдържа  бланка  с  полета 
(форма),  които трябва  да се попълнят  и  да се изпратят 
обратно  на  сървъра  след  натискане  на  бутона  Submit. 
Попълнената информация се изпраща на сървъра, който 
трябва да я обработи. Сървърът вика CGI-скрипта, който 
всъщност  представлява  програма,  инсталирана  на  Web-
сървъра, за обработка на  изпратената информация. CGI-
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TCP/IP 
връзка

Функции на сървърната програма:
-осигурява интерфейс към сървъра;

-обслужва постъпилите заявки;
-управлява съхраняваните данни;
-изпълнява CGI програмите.

Функции на клиентската програма: 

 
-осигурява потребителския интерфейс; 

 
-изпраща заявките за достъп до ресурс; 

-визуализира резултата от обслужените 
заявки; 

 
-изпълнява скриптове и JAVA аплет

Клиент на WWW сървъра WWW сървър



Янев Н. и  др.  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА WEB ИНТЕРФЕЙС ПРИ РАБОТА С БАЗА ДАННИ …
приложението връща необходимата информация на Web-
сървъра.  Той  я  препредава  на  компютъра  на  клиента, 
който я гледа чрез WWW браузъра си.

   Съществен  недостатък  на  CGI  е,  че  става  дума  за 
самостоятелни приложения - всеки път когато потребител 
се обърне към скрипта се заделя ново място в паметта и 
се  изпълнява  ново  копие  на  програмата.  Това  става 
проблем  например,  когато  в  един  и  същи  момент  към 
скрипта се обърнат няколкостотин души - сървъра заделя 
твърде  много  памет,  процесорно  време  и  работата  му 
може  чувствително  да  се  забави.  CGI  обаче  е  много 
подходящ  за  сайтове,  които  не  предвиждат  горепосо-
чената екстремна посещаемост.

   Проблемите  на  CGI,  които  бяха  посочени  по-горе  се 
рeшават с използване на приложенията, които използват 
сървърни API (Приложни програмни интерфейси). Идеята 
на тези приложения е, че те се вграждат в самия сървър, а 
това значи че използват едно и също място в паметта и 
най - важното: при всяко ново потребителско обръщение 
към скрипт,  който  е  свързан с  даденото приложение,  се 
създава само нова нишка в сървърния процес. 

   Най-популярните API са PHP, ASP, Java Server Pages 
(JSP) и Server-Side JavaScript (SSJS). Сред тях водеща е 
ролята на PHP. Основните предимства на PHP са:
• PHP може да се изпълнява като отделен CGI скрипт 

или  да  се  вгради  в  самата  HTML  страница,  което 
доставя възможност на самия сървър да генерира част 
от html кода;

• PHP поддържа най-голямо количество бази данни;
• PHP е силно пригоден за web. Така например Php има 

вградена поддръжка на сесии, автоматично обработва 
входната информация от формите и т.н..

СЪРВЪР ЗА БД

   Необходимостта да се генерират динамични страници на 
основата  на  някаква  информация,  да  се  пази  лична 
информация за потребители, да се съхраняват поръчки за 
закупуване  на  стоки  и  т.н.  изисква  към  повечето  Web 
сайтовете  да  има  изградени  бази  от  данни  (БД)  и 
съответна  система  за  управление  на  бази  от  данни 
(СУБД). 
   Най-често  използвания  модел  на  БД  е  релационния. 
Релационния  модел  предоставя  висока  степен  на 
независимост  на  данните.  Предимство  на  релационния 
модел  е  и  еднообразното  представяне  на  класовете  от 
обекти и връзките между тях[8].  
   В една релационна база данни данните се съхраняват в 
двумерни таблици – всяка таблица съдържа неподредени 
редове  и  именувани  колони,  като  всяка  колона  има 
уникално име и атрибут – тип на данните съдържащи се в 
нея. Една база данни обикновено включва повече от една 
таблица с взаимно свързана информация. По този начин 
става възможно извършването на по-сложни и ефективни 
операции с данните. 

   Системите,  които  в  най  –  голяма  степен  покриват 
изискванията за СУБД са СУБД, използващи релационния 

модел на  данните.  Тези  системи се  наричат  системи за 
управление на релационни бази от данни (СУРБД). 

   Достъпа  до  релационните  данни  се  осъществява  с 
помощта  на    релационните  езици.  Те  се  делят  на  две 
основни  категории  –  езици  на  релационната  алгебра  и 
езици  на  релационното  смятане.  Освен  двете  категории 
езици съществуват и т.нар.  междинни релационни езици, 
които  имат  възможности,  присъщи  на  езиците  на 
релационното  смятане  и  релационната  алгебра.  Най  – 
разпространения  такъв  език  е  SQL(Structured  Query 
Language)[9].

   За реализацията на конкретна релационна СУБД днес не 
се използват в  чист  вид нито  релационна алгебра,  нито 
релационни  изчисления.  Фактически  стандартния  достъп 
до релационни данни става посредством езика SQL. Езика 
SQL  представлява  смес  от  оператори  на  релационната 
алгебра,  изражение  на  релационни  изчисления  и 
разширени  допълнителни  възможности,  отсъстващи  в 
релационната алгебра и релационните изчисления. SQL е 
и  непроцедурен,  платформено  и  продуктово  независим 
език.  Всъщност  това  е  стандартният  език,  използван  за 
манипулиране и извличане на данни от релационни БД[10]. 

   Връзката межди релационния модел данни, стандарта 
SQL и различните негови реализации може условно да се 
изобрази със следната пирамида[11]: 

Фигура 3. Връзката межди релационния модел данни,  
стандарта SQL и различните негови реализации

   В  момента  повечето  СУБД  дават  възможност  да  се 
интегрират към Web базирани приложения като например: 
SQL Server 2000, Oracle, Progress, Informix и др. От друга 
страна редица езици за програмиране дават възможност 
за интегриране на СУБД от една страна и Web базирано 
приложения от друга.
   За разработването на такива приложения се използва 
трислойна структура:
 Първи слой   – web клиент (например web браузър); 
 Втори слой   – web сървър, CGI скриптове и приложни 

програмни интерфейси за връзка с бази данни;
 Трети слой   – сървър за базата данни.
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Фигура 4. Връзка между браузър, Web сървър и СБД

   MySQL е малък компактен и лесен за употреба сървър за 
бази  данни.  Направен  е  по  модела  клиент/сървър  и  е 
достъпен  както  за  UNIX  така  и  за  Window  платформи. 
Поддържа  стандарта  SQL  92  и  ODBC  0-2.  Не  е  за 
пренебрегване  и  факта,  че  е  с  отворен  код  и  се 
разпространява  безплатно.  Сред  другите  предимства  на 
MySQL  са  бързина,  точност  и  добре  разработената  му 
система  за  привилегии.  В  MySQL  комбинацията  хост 
-потребител  е  уникална.  Системата  за  привилегии  на 
MySQL позволява всеки потребител да прави точно това, 
което му се разрешава. MySQL е достъпен за двата най – 
популярни програмни езика за сървър приложения – Perl и 
PHP.  Именно  поради  тези  му  качества  в  настоящата 
разработка  този  сървър  за  БД  е  предпочетен  пред 
комерсиалните  сървъри  за  БД  като  DB2,  Microsoft  SQL 
Server  и  Oracle.  Истина  е,  че  те  дават  по  -  големи 
възможности  от  MySQL,  но  цените  им  са  доста  високи 
(DB2 – 20 000$, Oracle – 40 000$, Microsoft SQL Server – 20 
000$),  а и те,  както и MySQL,  са SQL базирани,  така че 
прехода от MySQL към комерсиален сървър за БД няма да 
представлява особена трудност.

   MySQL съхранява всяка таблица като отделен файл в 
директорията  за  база  данни.  Максималният  размер  на 
една  таблица  може  да  бъде  от  4GB  до  максималния 
размер на файл, поддържан от използваната операционна 
система. Поддръжка на съхранени процедури, транзакции, 
вложен  SELECT  и  UNION  (областите  в  които  MySQL  е 
търпял най-големи критики) бе добавена във версия 4.0 на 
MySQL  от  XI.  2002  година.  Версията  е  все  още  в  beta 
вариант. 
   В  MySQL  липсват  някой  възможности  в  сравнение  с 
комерсиалните сървъри за бази данни[5]:
• тригери – Тригерите са съхранени процедури които 

се изпълняват при възникване на определени условия;
• изгледи  –  Изгледа  представлява  зададено  от 

потребителя представяне на данни от една или повече 
таблици (или други изгледи).  Изгледа приема върнатия 
резултат от една заявка и го третира като таблица;

• външни  ключове  –  Това  е  колона  или  група  от 
колони в таблица А, които не са първичен ключ в тази 
таблица, но са първичен ключ в таблица В. Те са част от 
правилата за цялостност на данните;

• вградена поддръжка на XML  – XML поддръжката е 
налице при Perl и PHP;

• в  MySQL  достъпа  е  ограничен  единствено  до 
команден  ред  –  Съществуват  инструменти  с  открит 
изходен  код  предлагащи  графичен  дизайн  при 
администриране – MySQL Manager 1.0 и WinMySQLadmin 
1.3

   Въпреки тези си недостатъци MySQL си остава най – 
разпространения сървър за малки и средни по обем база 
данни в Internet.
   

РЕАЛИЗАЦИЯ НА WEB ИНТЕРФЕЙС ЗА ИЗВЛИЧАНЕ НА 
ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

Този доклад има за цел да представи реализацията на БД 
с  Web  интерфейс  в  минното  дело  и  автоматизация  на 
минното  производство.  За   целта  бе  създадена  рела-
ционни бази данни, която може да бъде попълвана през 
Internet чрез използване на Web-SQL базиран интерфейс. 
Изборът  на  SQL  е  продиктуван  от  факта,  че   това  е 
стандарта  наложил  се  през  последните  години.  SQL  се 
използва във всички продукти за създаване и обработка на 
БД.  Бе реализиран и подходящ интерфейс за търсене и 
визуализация  в  базата  данни.  Връзката  между  web-
страниците и базите данни се осъществява посредством 
cgi-perl/php скриптове. 

   Базата данни “ Оперативен добив ” ще се ползва ежедза 
въвеждане  на  данни  по  работни  места,  взривни  полета, 
багери,  смени  или  по  други  производствени  единици 
съответстващи на начина на отчитане. Ще се поддържат с 
номера  или  имена  на  багери,  модели  на  самосвали  с 
различен обем на коша и таблици с обемно тегло, които 
могат  да  бъдат  актуализирани  по  всяко  време. 
Количествата руда и метал за деня и до деня по работни 
места, по багери, по взривни полета и др. ще се пресмята 
автоматично и ще се визуализира. Софтуерът ще осигури 
възможност  за  автоматично  оперативно  следене  на 
баланса на готовата руда, например по взривни полета. 

   След  първоначалното  въвеждане  на  количеството  и 
качеството  на  минната  маса  по  взривните  полета  ще 
започва ежедневен отчет на добива на оперативни данни. 
Във  всеки  момент  ще  може  да  се  получи  справка  за 
текущото  състояние  на  готовата  руда  по  количество  и 
съдържание  по  полета,  по  участъци,  по  хоризонти  и  за 
целия рудник. 
   БАЗА ДАННИ dobiv съдържа таблиците main, bager,  
samosval и indicators.

Таблица 1.Описание на таблицата main:

Поле Тип Атрибути Null Ст/ст по 
подразбиране

IDnum Tinyint(3) Primary Key, 
UNSIGNED No

name Varchar(10)
   
   Тя съдържа информация за това какъв е участъка по 
който се работи.
   
Таблица 2.Съдържанието на таблицата main е:

№ Име
1 Кет
2 Насипище
3 План-шихта

   В таблиците bager и samosval се съдържа информация 
за използваните багери и самосвали.

Таблица 3.Описание на таблицата bager:

Поле Тип Атрибути Null Ст/ст по 
подразбиране

number_b Tinyint(3) Primary Key, 
UNSIGNED No

name_b Varchar(10)
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Таблица 4.Описание на таблицата samosval:

Поле Тип Атрибути Null Ст/ст по 
подразбиране

number_s Tinyint(3) Primary Key, 
UNSIGNED No

name_s Varchar(10) No
obem_s int(10) UNSIGNED No
Kursove Tinyint(3) UNSIGNED

Таблица 5.Описание на таблицата indicators:

Поле Тип Атрибути Null Ст/ст по 
подразбиране

Idnum Tinyint(3) UNSIGNED No
Za Enum('за','дo') No За 
day Tinyint(3) UNSIGNED No 0 
Number_b Tinyint(3) UNSIGNED No 0 
Z Smallint(5) UNSIGNED No 0 
Cu float(5,3) No 0.000 
Obem int(10) UNSIGNED No 0 
obt float(4,2) No 0.00 
Ruda float(9,1) No 0.0 
Cut float(9,1) No 0.0 

   В нея се съдържат 10 полета:
IDnum –  това  поле  е  външен  ключ  от  таблица  main 

показва за какъв участък (кет, насипище или план-шихта) 
са въвежданите параметри;

za – това поле има две възможни стойности  за и  до  и 
показва дали се прави справка за отделен ден(за) или за 
група от дни(до); 

day – номер на деня за който се прави справка;
bager – номер на багера. Полето е външен ключ от 

таблица bager ;
z – хоризонт;
Cu – съдържание на Мед;
obem - на иззета минна маса, изчислява се на база 

показателите kursove и obem_s от таблица samosval;
obt – обемно тегло;
ruda – количество руда;
Cut – количество Мед.

m  ain  
Поле

Idnum
Name

bager
Поле

Number_b
name_b

samosval
Поле

Number_s
name_s
obem_s
Kursove

Фигура 5. Описание на връзките между таблиците

   Web  интерфейса  за  извличане  от  база  данни  на 
оперативна  информация  за  изпълнение  на  производ-
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ствените  показатели за  дневното  производство  и  произ-
водство  за  изминал  период  е  реализиран  посредством 
PHP,  а  като  сървър за  база  данни е  използван  MySQL. 
Изборът  на  PHP  е  продиктуван  от  факта,  че  през 
последните  години  той  се  превърна  в  най-използвания 
език за създаване на Internet приложения измествайки Perl 
(като  CGI  език  за  програмиране)  и  ASP  (като  приложен 
програмен интерфейс).  Освен това PHP може да работи 
като CGI или като модул към Web сървъра, като по този 
начин  се  избягват  недостатъците  на  CGI.  Със  своята 
бързина,  висока  надежност  и  отворен  код,  MySQL  се 
наложи  като  водещ  сървър  за  база  данни  за  малки  и 
средни Internet приложения. Чрез съвместната работа на 
PHP и MySQL се отговаря и на изискванията в Интернет 
програмирането и  Клиент/сървър обработката на инфор-
мация:
• Пълна Internet поддръжка;
• Възможно най-бърз пазарен цикъл;
• Пълна  мащабируемост,  както  възходяща,  така  и 

низходяща;
• Преносимост.
   Приложението съдържа три основни скрипта. Първият е 
index.php. Това е началната страница на сайта. 

Фигура 6. Страницата index.php

   За  да  може  да  отправи  заявка  към  базата  с  данни 
системата изисква потребителя да се идентифицира.  За 
целта той трябва да въведе своето потребителско име и 
парола.  При  натискани  на  бутона  LOG  IN  се  прави 
запитване  към  базата  с  данни  дали  съществува  такъв 
потребител.  Ако  отговора  е  ДА  се  активира  скрипта 
create_cuery_select.php В  противен  случай  се  извежда 
съобщение  за  грешка.  Тук  потребителя,  посредством 
бутоните  на  бланката,  може  да  състави  своята  заявка. 
Въпреки  че  заявката  е  в  SQL  формат,  не  е  нужно 
потребителя да познава SQL синтаксиса или структурата 
на базата данни.  За всичко това се грижи PHP скрипта. 
Достъпа до тази страница е възможен само и единствено 
сред идентификация на потребителя – от index.php Всеки 
друг опит да се състави заявка ще бъде отхвърлен. 

Фигура 7. Страницата create_cuery_select.php

   За осъществяване на връзка на Web сървър със сървър 
за база данни MySQL посредством PHP скрипт трябва да 
се премине през няколко етапа:
1. Създава се връзка към MySQL сървъра за бази данни.
2. Изпраща  се  SQL  заявка  към  MySQL  сървъра  и  се 

получава резултат.
3. Използват  се  приложните  програмни  интерфейси  за 

извличане на данните от резултата, получен от (2).
4. Генерира  се  HTML  страница  за  представяне  на 

съдържанието.

   В отделен файл - functions.php, са отделени две често 
използвани  от  приложението  функции  .  DisplayErrMsg  – 
функция  за  извеждане  на  съобщение  при  грешка  и 
authenticateUser  функция  осъществяваща  връзката  със 
MySQL. Това се прави с цел да се избегне многократното 
повтаряне на един и същи код. 

   Освен  бланката  страницата  показва  часа  в  които  е 
активирана,  текущия  час  (в  Status  Bar)  и  календар  на 
текущия  месец.  За  реализирането  на  тези  неща  е 
използван  JavaScript.  За  по  –  голяма  прегледност  Java 
скрипта  и  каскадните  стилове  са  изнесени  в  отделни 
файлове - query_javascript.js и query_style.css.

   След изпращането  на  заявката  се  активира  и  третия 
основен скрипт -  create_cuery.php Неговите задача са да 
състави и изпрати заявка към сървъра за база данни по 
данните  подадени  от  потребителя  и  да  визуализира 
върнатия от сървъра отговор. За целта се изпълняват две 
заявки  –  едната  съставена  от  потребителя  в 
create_cuery_select.php и заявка изискваща предоставяне 
на обобщени данни за съответния ден или група от дни. 
Резултата от тези заявки се визуализира посредством PHP 
командата  mysql_fetch_object  .  Тя  ще  върне  следващия 
ред  на  дадения  набор  с  резултати  като  обект,  или 
“лъжа”(false), ако няма повече редове.
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Фигура 8. Страницата create_cuery_select.php

  Достъпа  и  до  тази  страница  е  възможен  само  и 
единствено  сред  идентификация  на  потребителя  –  от 
index.php Всеки друг опит да се извлече отговор на заявка 
ще  бъде  отхвърлен.  Предвидена  е  и  възможност  за 
разпечатване на резултата – с натискане на бутона Print. 
Тази възможност е реализирана с JavaScript. 

   Попълването  на  базата  данни  не  е  предмет  на  тази 
разработка. Едни от възможните варианти са използване 
на допълнителен модул (предоставян от официалния сайт 
на MySQL – www.mysql.com/contrib)  за  преобразуване на 
таблица от dbf формат – формат използван от FoxPro, във 
формат frm – формата на MySQL или след актуализиране 
на базата данни във FoxPro съдържанието на таблицата 
да се извлича в текстови файл и след това да се изпълни 
малък  скрипт  съдържащ  SQL  командата  -  LOAD  DATA 
INFILE "file name" …

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

   Реализирания  софтуер  за  извличане  на  оперативна 
информация освен предимствата на Web-SQL базирания 
интерфейс –  мащабируемост,  преносимост,  изготвяне  на 
заявки от БД по желание на потребителя и т.н. има и друго 

голямо  предимство  –  реализиран  е  от  свободно 
разпространяван софтуер  –  MySQL като  сървър за база 
данни и PHP като език за връзка с базата данни. 

   Очаква се разработеният проект на БД с Web интерфейс 
в  бъдеще  да  прерасне  в  цялостна  система,  която  да 
отчита  обективните  и  субективни  фактори  при 
автоматизацията на минното дело, да анализира данните 
и да подпомага вземането на решения за управление на 
минно предприятие.
   Очакванията на авторите са тя да бъде внедрена в някое 
от  работещите в България минни предприятия.
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ABSTRACT
The necessity for the creation of software working in the mining is increasing along with the implementation of market principles in the ore output. The complexity of 
the issues and tasks needed to be solved requires highly specialized software. Due to the specifics of the mining enterprises, the usage of Internet is the best solution 
for ensuring of access for random clients to the information data basis of the enterprise. The present article regards the characteristics of a Web interface and its 
application in the mining for the extraction of operative information from the data base, related to the carrying-out of the production indicators, as well as daily the 
indicators for a past production period. For this purpose, an existing DB on FoxPro has been used and has been transformed in MySQL to meet the requirement for a  
Web-SQL based interface. The relation between the web-pages and the DBs is carried out by the use of cgi-php scripts in compliance with the requirements of the 
client/server technology for processing of information. The concrete usage of this technology in the mining is a contribution to the automation of the mining production. 
The regarded realization has been done on a freeware software – MySQL as a server for DB and PHP as a language for relation to the DB. Another of its advantages 
are: scalability, portability, usage of customized queries and etc. interment to the Web-SQL based interface. The developers efforts are aimed at the implementation 
of this software the mining enterprises.
 

INTRODUCTION

   At  the  end  of  the  XX  century,  the  use  of  information 
technologies and the stored in the WWW multimedia data has 
increased  tremendously.  This  is  due  to  the  fact  there  is  a 
constantly  increasing  need  for  information  and  for  an 
interactive access to this information. Internet has turned info a 
mechanism for a global spread of information and info a mean 
for cooperation between the people and their  computers not 
accounting for their location. Its influence affects not only the 
field  of  computer  communications,  but  society  as  a  whole, 
taking info consideration the ever more greater development in 
the means for e-trade, the acquiring of information, as well as 
the  social  processes.  Its  significant  advantage  in  the  case 
appears in the fact that the information process is a dynamic 
and  two-sided  one,  so  that  the  acquired  by  one  side 
information is consequently returned info the net, enriched with 
new elements. 

   Internet has changes the flow of the business transactions 
both between the computers and the companies and the final 
consumer, offering the following key advantages:
• A fast market cycle;
• Increased turnovers and reduced costs.
   The necessity for the creation of software working in the 
mining is increasing along with the implementation of market 
principles in the ore output. The complexity of the issues and 
tasks  needed  to  be  solved  requires  a  highly  specialized 
software.  The mining companies are situated on large areas, 
sometimes on the territories of separate statues and the sole 
solution for the DB to be accessible from every point of the 

enterprise and to clients from all over the world is the usage of 
intranet or Internet. 

DIVIDED INFORMATION SYSTEM  – WWW

   After  its  publishing in  1992, WWW (World  Wide Web) is 
presently  the  most  used  application  of  Internet.  WWW  is 
universal  mean  for  accessing  to  different  in  structure  and 
character data divided between a large number of  computer 
system  in  a  TCP/IP  based  network,  which  by  the  help  of 
hypertext provide access to different type of Internet protocols 
through  a  common  interface.  The  selection  of  documents 
requires searching finding of  the machine  (the Web server), 
which  contains  the  desired  information  establishing  of 
connection  to  it,  transfer  of  information  to  a  local  machine 
through  a  client  program (browser),  which  interprets  and 
visualizes the documents[12]. 
   The  WWW  information  system  is  based  on  a  hypertext 
technology. A word in a hypertext document can serve as a 
hyperlink.

   The basic principle in the work of  the WWW information 
system is that the client send query in a particularly specified 
format to the server, which processes it and the result from it is 
send back to  the client.  The exchange of  data  between the 
server is usually realized according to the HTTP protocol (a 
standardized  protocol  allowing  work  with  structural  divided 
data, described by the HTML language).

   Here  are  some  of  the  advantages  of  the  client/server 
technology:



• Decreased service costs;
• The net load is reduced;
• An  improved  integration  of  the  data  due  to  their 

centralized storing;
• A big number of operation system cam work together on 

condition that a common net protocol is used.



   On Fig.1 are given the functions of the WWW client and 
WWW server programs:

Figure 
1. Functions of the WWW client  

and WWW server programs

 An  important  advantage  of  the 
Web technology is the possible that large data volumes to be 
divided to smaller  in volume documents,  called Web pages. 
They  incorporate  different  elements,  the  more  important  of 
which are:
• Formatted and non-formatted text;
• Graphics, sound, animations;
• Hyperlinks – references to other information resources;
• Execute programs;
• JAVA scripts or JAVA applets.
   Web pages can be:
• Static – they are only extracted by the browser and are 

stored in a ready form in the Web site
• Dynamic – they are generated as a result of query by the 

client.
   A great part of the pages in WWW are written in a program 
language,  called  HTML(HyperText  Markup  Language).  The 
code, written on HTML, is interpreted by the WWW browser 
and  is  viewed  on  the  screen  of  the  computer.  The  HTML 
language  has  been  developed  on  the  basis  of  SGML  –  a 
language  for  presentation  and  exchange  of  data  between 
different companies. Today, the HTML contains more that 100 
commands (tags),  which  makes  it  a  comparatively  complex 
one [3]. 
   XML (eXtensible Markup Language) has been developed to 
refer to this disadvantages. This is a simple standard, which is 
almost as powerful as SGML and in the same time is easy for 
usage  just  as  HTML.  XML  makes  two  main  changes  in 
HTML[6]:
-  It close not define preliminary any tags;
-  He is more strict.

   The  stored  in  the  WWW multimedia  data  increase  quite 
rapidly.  This  has  lead  to  the  appearance  of  programs 
designated to serve users queries, related to the searching of 
particular data in the file structure of the Web server, as well as 
for the providing of access through Internet to the DB and for 
processing and systematizing, of the information send by the 
server  to  the  client.  To  solve  all  these  problems  the   CGI 
(Common  Gateway  Interface)  was  adopted,  which  allowed 
programs, created on high-level programming language (С, С+
+ and etc.), to be executed under the management of the Web 
server.  The  most  popular  language  for  writing  on  CGI  is 
Perl[4]. 

   One  of  the  most  important  application  of  CGI  is  the 
processing of HTML forms. The forms are used mainly for two 

things: first, to collect information for the user and second – to 
ensure interactive connection between the server and the user. 

Figure 2. CGI interface
   
   Describing the above figure,  one can explain visually  the 
principle of work of the CGI interface. The Web-pages which is 
seen  on  the  browser,  contains  blank  form with  fields  which 
need to be filled in and send back to the server after pressing 
the  “Submit”  button. The  filled-in  information  send  to  the 
server, which has to process it. The server calls the CGI-script, 
which in  fact  is  a program,  installed on the Web server  for 
processing of the sent information. It resends this information 
to the computer of the client, who watches it  through her/his 
Web browser. 
   A  considerable  disadvantage  of  CGI  is  that  here  to 
independent applications are considered – every time when a 
user  refer to the script,  a new place is  separated within the 
memory  and  a  new copy  of  the  program is  executed.  This 
becomes a problem for example when in one and the same 
moment several hundred people refer to the script – the server 
separates too much memory and processor time and its work 
may  considerably  be  delayed.  Nevertheless  CGI  is  very 
suitable  for  sites,  which  do  not  envisage  the  above  – 
mentioned extreme number of visits.
   The above – shown problems of CGI are being solved by the 
use  of  applications,  which  utilize  server  API  (applicable 
program interface). The idea of these applications is that they 
are in bodied in the server itself and this means that they use 
one and same place within the memory and the most important 
in  each  new users  turning  to  the  script  connected  with  the 
given application, a new niche is created in the server process. 
   The most popular API are PHP, ASP, Java Server Pages 
(JSP)  and  Server-Side  JavaScript  (SSJS).  Among them the 
leading  is  the  role  of  PHP.  The  major  advantages  of  PHP 
are[7]:
• PHP can be executed as a separate CGI script or can be 

in incorporated in the HTML page itself,  which brings an 
opportunity to the server itself to generate a part of the html 
code;

• PHP support the greatest quantity of DBs;
• PHP is extremely suitable for web. For example Php has 

a built-in support of sessions, automatically processes the 
input information from the forms and etc.

SERVER FOR DATABASE

   The necessity for generating of dynamic pages on the basic 
of some information, for storing of orders for buying of goods 
and so on requires within the most of Web sites to have DBs 
created  as  well  as  the  respective  data  basis  management 
system (DBMS). 
   The most often used model of DB is the relational one. The 
relational  model offer  a high degree data  independence.  An 
advantage  of  the  relational  model  is  the  one  and  same 
representing of classes of objects and the relations between 
them[8].  

TCP/IP 
връзка

Функции на сървърната програма:
-осигурява интерфейс към сървъра;

-обслужва постъпилите заявки;
-управлява съхраняваните данни;
-изпълнява CGI програмите.

Функции на клиентската програма: 

 
-осигурява потребителския интерфейс; 

 
-изпраща заявките за достъп до ресурс; 

-визуализира резултата от обслужените 
заявки; 

 
-изпълнява скриптове и JAVA аплет

WWW client WWW server



   In a relational DB the data are stored in two – dimension 
tables  –  each  table  contains  non-ordered  rows  and  named 
columns and each column has a unique name attribute – the 
type of data contained in it. A DB usually includes more that 
one  table  with  mutually  related  information.  In  this  way,  it 
becomes  possible  the  carrying  –  out  of  more  complex  and 
effective operations with the data. 
   The  systems,  which  in  the  greatest  extend  cover  the 
requirements  for  the  DBMS  are  the  DBMS,  which  use  the 
relational data model. These systems are called relational data 
basis management systems. 
   The access to the relational data is provided with the help of 
the  relational  languages.  They  are  divided  into  two  major 
categories  -   languages  of  the  relational  algebra  and 
languages  of  the  relational  calculation.  Beside  the  two 
categories  of  languages  there  are  also  the  so-called 
intermediate relational languages,  which have abilities of the 
relational calculus and the relational algebra. The most widely 
spread  language  of  such  type  is  SQL(Structured  Query 
Language)[9].
   For the realization of the particular DBMS today are used 
neither the relational algebra, nor the relational calculations. In 
the fact the standard access to relational data is provided by 
the  SQL  language.  The  SQL  language  is  a  mixture  of 
operators  of  the  relational  algebra,  expression  of  relational 
calculations and expanded additional capacities, not present in 
the relational algebra and the relational calculations SQL are a 
non-procedural,  platform and product independent  language. 
Actually, this is the standard language used for manipulation 
and extraction of data from relational DB[10]. 
   The connection between the relational data model, the SQL 
standard  and  its  different  realization  can  be  formally 
represented by the following pyramid[11]: 

Figure 3. The connection between the relational data model,  
the SQL standard and its different realization

   At the moment the most DBMSs provide opportunities for 
integration  of  Web-based  applications  such  as:  SQL Server 
2000, Oracle, Progress, Informix and etc. From the other hand 
many program languages allow integration of DBMS, from one 
side and of Web-based applications from another side.
   For  the  development  of  such  applications  a  three-layer 
structure is used:
 First layer   – web client (for example web browser); 
 Second  layer   –  web  server,  CGI  scripts  and  APIs  for 

connection with DBs;
 Third layer   – database server.

Figure 4. Three-layer structure

   MySQL is a small, compact and easy for use server for DB. It 
is made on the client/server model and is accessible for both 
UNIX and Window platforms SQL 92 and ODBC 0-2. It is not to 
disregard  the  fact  that  MySQL  has  an  open  code  and  is 
freeware.  Among  the  other  advantages  the  MySQL  are  its 
rapidness, punctuality, as well as it well-developed system of 
privileges.  The  system of  privileges of  MySQL allows every 
user to make exactly what is permitted for her/him. MySQL is 
available  on  the  two  most  popular  program  languages  for 
server applications – Perl  and PHP. And exactly because of 
such qualities,  in  the present  report,  this  server  for  DB has 
been preferred instead of the commercial DB servers such as 
DB2,  Microsoft  SQL Server  and  Oracle.  It  is  true  that  they 
provide greater potentialities that MySQL, but their prices are 
considerably  height  (DB2  –  20  000$,  Oracle  –  40  000$, 
Microsoft  SQL  Server  –  20  000$),  and  they,  similarly  to 
MySQL, are SQL based, so that the transition from MySQL to 
a  commercial  server  for  DB  shall  not  be  a  considerable 
difficulty.

   MySQL keep every table as a separate file in the directory for 
DB.  The maximum size of  a  table  can be from 4GB to  the 
maximum  size  of  a  file  supported  by  the  used  operational 
system.  The  maintenance  of  the  saved  procedures, 
transactions sub-SELECT and UNION (the fields within which 
the MySQL has suffered numerous criticism) has been added 
in the 4.0 version of MySQL of November, 2002. This version 
is still in a  beta type[14] . 
   In  MySQL  there  are  missing  some  of  the  capacities  in 
comparison to the commercial DB servers[5]:
• trigers – they are stored procedures which are executed 

in the appearance of certain conditions;
• views – a view is an ordered by the user presentation of 

tables (or from other views). A view accept the returned result 
from a query and treats it as a table;

• foreign keys  – this is a column or group of columns in 
table А, which are not a primary key in this table, but are a 
primary  key  in  table  В.  They are  part  of  the  rules for  the 
completeness of the data;

• inherent support of XML – the XML support is present in 
Perl and PHP;

• in MySQL the access is limited only to a command 
row  –  there are instruments with open exit code offering a 
graphic design of administration – MySQL Manager 1.0 and 
WinMySQLadmin 1.3

Despite of all these disadvantages MySQL remains the most 
widely  spread  server  for  small  and  medium  sized  DBs  in 
Internet.
   

REALIZATION OF WEB INTERFACE FOR EXTRACTION OF 
OPERATIVE INFORMATION

   This article aims to represents the realization of a DB with 
Web interface in the mining and in automation of the mining 
production. For that purpose a relation DB was create, which 
can be filled through Internet by the use of a Web-SQL based 
interface. The choice for SQL has been made due to the fact, 
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that it is the standard that has been proved itself over for the 
past several years. SQL is used in all products for creation and 
processing of DB. It has been created and developed also an 
appropriate interface for searching and visualization in the data 
basis.  The connection between the web-pages and the data 
basis is carried out by the use of cgi-perl/php scripts. 

   The “Operational Extraction” data basis will be daily used for 
putting,  in  of  data  as  per  working  places,  blasting  fields, 
excavators,  shifts or as per other production units regarding 
the way of  reporting and recording.  There will  be  sustained 
models entitling numbers or names of excavators,  which will 
represent dumpers with different volumes of their baskets, as 
well as tables with volume weight, which can be updated on 
any time. The daily quantity of oar and metal as per working 
places excavators, blasting fields and etc. will be automatically 
calculated  and  be  visualized.  The  software  will  provide  a 
potentiality for an automatic operative tracking of the ready oar 
balance, as per blasting fields for example. 

   After the initial input of the quantities and the qualities of the 
mined mass as per blasting fields, an every day recording and 
reporting  of  the  extraction  as  operational  data  will  start.  In 
every moment it will be possible an inquire to be made for the 
current situation of the ready oar of quantity and quality as per 
fields sections, horizons and for the whole mine.. 

   The  “dobiv” data basis contains the tables main, bager,  
samosval and indicators.

Table 1. Description table main:
Field Type Attribute Null Default

IDnum Tinyint(3) Primary Key, 
UNSIGNED No

name Varchar(10)
   It contains information about the section, in which works are 
done.
   
Table 2. The contents of table main is:

№ Name
1 Кет
2 Насипище
3 План-шихта

   The tables bager and samosval contain information about 
the excavators and draggers, which are being used.

Table 3. Description table bager:
Field Type Attribute Null Default

Number_b Tinyint(3) Primary Key, 
UNSIGNED No

name_b Varchar(10)

Table 4. Description table samosval:
Field Type Attribute Null Default

Number_s Tinyint(3) Primary Key, 
UNSIGNED No

name_s Varchar(10) No
obem_s int(10) UNSIGNED No
Kursove Tinyint(3) UNSIGNED

Table 5. Description table indicators:
Field Type Attribute Null Default

Idnum Tinyint(3) UNSIGNED No
Za Enum('за','дo') No За 
day Tinyint(3) UNSIGNED No 0 
Number_b Tinyint(3) UNSIGNED No 0 
Z Smallint(5) UNSIGNED No 0 
Cu float(5,3) No 0.000 
Obem int(10) UNSIGNED No 0 
obt float(4,2) No 0.00 
Ruda float(9,1) No 0.0 
Cut float(9,1) No 0.0 

   It contains 10 fields:
IDnum – this field is an foreign key from table main it shows 

for which section belong the entered parameters;
za –  this  field  has  two  possible  values  “за”  or  “дo”  and 

shows whether the inquiry is being made for a particular day or 
for a group of days; 

day – number of the day the inquiry is being made;
bager – the number of the excavator. The field is an foreign 

key from table bager ;
z – horizon;
Cu – Copper contains;
obem – the volume of the excavate mass, it is calculated on 

the basis of the indicators “kursove” and “obem_s” from table 
samosval;

obt – volume weight;
ruda – oar quantity;
Cut – Copper quantity.
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Figure 5 Description of relations between the tables

   The  Web interface  for  extraction  from the  data  basis  of 
operative  information  about  the  implementation  of  the 
production  indicators  for  daily  production,  as  well  as  for 
production for a past period, is done through PHP. And as a 
server for DB is used MySQL. The choice for PHP is provoked 
by the fact that for the last several year it has become the most 
widely used language for creation of Internet application and 
has replaced Perl (as CGI programming language) and ASP 
(as API).  Beside this, PHP can work as CGI or other module 
to the Web server, avoiding in such a way the disadvantages 
of CGI. With it fastness, high reliability and open code MySQL 
has  proved  itself  as  a  leading  server  for  DB  for  small  and 
medium sized Internet applications. The mutual work of PHP 
and MySQL responds to and meets also the requirements of 
the Internet programming and the client/server processing of 
information:
• A full Internet support;
• The fastest possible market circle;
• A full scalability both upstreaming and downstreaming;
• Portability.

The  application  contains  three  major  scripts.  The  first  is 
index.php. This is the initial page of the site. 

Figure 6. Page  index.php

   To make a query to the data basis, the system requires the 
user  to  identify  her/him self.  For  that  purpose  she/he,  must 
enter her/his name and a password. By pressing the “LOG IN” 
button a call is made to the data basis whether such an user 
exists.  If  the  answer  is  YES,  the  script 

create_cuery_select.php  is  activated.  Otherwise,  an  error 
message  is  viewed.  Here  the  user  can  by  the  help  of 
application form buttons can compose its query. Although the 
query is in SQL format, it is not necessary for the user to know 
the SQL syntax or the DB structure. All these is in concern of 
the PHP script. The access to this page is allowed only after 
the  identification  of  the  user  –  by  index.php  Every  other 
attempt to make a query will be rejected. 

Figure 7 Page create_cuery_select.php

   For the carring out of the connection of the Web server to the 
server for the MySQL data basis, by the use of a PHP script 
several stages are needed:
5. A connection is created to the MySQL server.
6. A SQL query is sent to the MySQL server and a result is 

received.
7. The applicable program interfaces are used for extracting 

of data from the result received from (2).
8. A HTML page is generated to present the contents.

   Two often used functions - DisplayErrMsg – a function for 
displaying of a message for error and authenticateUser – the 
function  making  the  connection  with  MySQL are  given  in  a 
separate file - functions.php 

   Besides the application form the page shows the hour in 
which it  is  activated the current  hour  (in  Status  Bar)  and a 
calendar with the current month. For the creation of all these 
things a JavaScript. For a great view ability and clarity the Java 
script  and the cascade styles are  moved in  separate  files  - 
query_javascript.js and query_style.css.

   After  sending  of  the  query,  the  third  major  script  - 
create_cuery.php is activated. Its tasks are to compose and 
to send query to the server for DB in compliance with the data 
provided by the user, as well as to visualize the returned by the 
server answer. For this purpose, two queries are executed  - 
the one created by the user in  create_cuery_select.php and 
the  query  requiring  a  providing  of  data  the  relevant  day  or 
group of days. The result of these queries is visualized by the 
PHP command mysql_fetch_object . It will return the next row 
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of the given set of results as an object, or as a  “false”, if there 
are no more rows.

Fig. 8  Page create_cuery_select.php

  The access to this page is possible only and only after the 
identification of the  user – by index.php Every other try to take 
answer from the query will  be reject. It is envisaged also an 
option for printing of the result – by pressing of the Print button. 
This option is realized by JavaScript. 

   The  filling  in  of  the  data  basis  is  not  a  subject  of  this 
development.  One  of  the  possible  ways  is  the  usage  an 
additional  module  (provided  by  the  official  site  of  MySQL – 
www.mysql.com/contrib)  for  transforming of  a table  from dbf 
format – a format used by FoxPro, into frm – the format used 
by MySQL Or in other words,  after the updating of the data 
basis in FoxPro the contents of the table is to be extracted in a 
text file and then a small script is to be executed, containing 
the SQL command - LOAD DATA INFILE "file name" …

CONCLUSION

   The created software for extracting of operative information 
besides  the  advantages  of  the  Web-SQL based  software  – 
scalability,  portability,  preparation of  queries from the DB by 
the request of the user an etc., has also another big advantage 
– it is created by a freeware software - MySQL as a server for 
data base and by PHP as a language for connection with the 
data base. 

   It is expected that the developed project of DB with a Web 
interface to grow in the future into a compete system, which 
shall take into accounting the objective and subjective factors 
in the automation of the mining, as well as shall analyze the 
data and support the decision – taking in the management of 
the mining enterprise.

   The authors expectations are that it will be implemented in 
one of the mining enterprises functioning in Bulgaria.
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