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1 Въведение 

Документацията е неизменна част от всеки един софтуерен проект. Създаваме 
спецификация на софтуерните изисквания, за да ги опишем, спецификация на 
базата данни за подробно описване на нейната структурата, спецификация на 
процеса за визуализиране на бизнес дейностите и т.н. Добре написаната 
документация може да подсигури разработката на качествен софтуер и може да 
направи добро впечатление на клиентите и заинтересованите лица. Въпреки това, 
времето е ограничено и писането на добра документация не е от най-лесните 
задачи. На помощ идват инструментите Project Publisher и Doc. Composer на Visual 
Paradigm, които спестяват време и усилия, предоставяйки удобна интеграция 
между вашата документация и софтуерен дизайн. 

2 Публикуване на проект под формата на уеб сайт 

Project Publisher е инструмент за изнасяне на проект, включително подробна 
информация, диаграми и модели, в интерактивни и организирани уеб страници. 
Генерираните уеб страници могат да бъдат прочетени във всеки уеб браузър, без 
необходимост от допълнителен плъгин. 

2.1 Стартиране на Project Publisher 

За стартиране на Project Publisher: 

1. Изберете Tools > Publish Project... от лентата с инструменти. 

2. В новоотворения прозорец специфицирайте директорията, където искате да 
съхраните публикуваното съдържание. 

3. Кликнете ОК бутона за да стартирате публикуването. 

2.2 Общ изглед и опции на Project Publisher 
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1. Output directory – папката в която искате да публикувате съдържанието  

2. Base path – ако бъде специфициран и след това публикуваните файлове бъдат 
преместени в него, диаграмите и моделите ще могат да бъдат достъпвани 
директно чрез линк. 

3. Preserve image size – когато е отбелязано, публикуваното съдържание ще показва 
изображенията в техния оригинален размер. 

4. Copy reference files – когато е отбелязано, реферираните файлове ще бъдат 
копирани във изходната директория за да могат да бъдат достъпвани лесно, при 
разглеждане на публикуваното съдържание на друга машина. 

5. Publish voices – когато е отбелязано, аудиоклиповете добавени към описанието 
ще бъдат публикувани и ще могат да бъдат отваряни при разглеждане на 
публикуваното съдържание. 

6. Launch viewer – когато е отбелязано, системата ще стартира уеб браузър и ще 
отвори публикуваното уеб съдържание. 

7. Advanced options -  конфигуриране на допълнителни опции. 

8. OK - публикуване 

9. Cancel – затваряне на диалоговия прозорец без публикуване. 

10. Apply – записване промените на настройките. 

11. Help – отваряне на помощни инструкции. 

2.3 Публикувано съдържание 

Отидете до изходната директория на публикувания проект и отворете файла 
index.html в уеб браузър. Уеб страницата е организирана в три фрейма: 
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1. Navigator pane – включва четири раздела - Diagram Navigator, Model Explorer, 
Class Repository и Logical View. Те са отговорни за прочитането на проекта от 
различни ъгли.  

• Diagram Navigator показва категориите диаграми в проекта. Може да 
кликнете върху категория за да видите съответните диаграми в Menu Pane или да 
кликнете върху Show all diagrams за да видите всички диаграми.  

• Model Explorer показва моделите на пакетите в проекта. Може да 
кликните върху пакет, за да видите моделите които са в него в Menu Pane или да 
кликните върху Show all model elements за да видите всички модели. 

• Class Repository показва моделите на пакетите в проекта. Може да 
кликнете върху пакет, за да видите моделите на класовете, които са в него в Menu 
Pane или да кликлнете върху Show all class model elements за да видите всички 
класове.  

• Logical View отразява логическия израз дефиниран в проекта. Може да 
кликнете на диаграма за да я отворите. 

2. Menu Pane – показва подменютата на Navigator Pane 

3. Content Pane – показва подробности за елемента (диаграма, модел или 
пакет/клас) селектиран в Menu Pane 

 

3. Създаване на документация с Doc. Composer 

Doc. Composer е инструмент във Visual Paradigm за изграждане на документация. 
Той предоставя необходимите средства на разработчиците за създаване на своята 
документация заедно със спецификацията на дизайна.  

При отваряне на Doc. Composer потребителят бива подканен да избере между два 
режима: 

3.1 Build from Scratch 

За да построим документ с помощта на Build from Scratch режима, започваме с 
празен документ и след това използваме инструментите и шаблоните налични в 
Doc. Composer, за да напишем и завършим документа. Най-общо казано Build from 
Scratch работи по следния начин: 
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1. Създаваме документ в Doc. Composer 

2. Сформираме съдържанието, чрез влачене и пускане на шаблони на елементи от 
панелът Templates в документа. 

3. Добавяме към документа съдържание, корица, дефинираме горен и долен 
колонтитул, кофигурираме стилове. 

4. Изнасяме документа във файл с формат HTML / PDF / MS Word 

 

3.1.1 Шаблони на елементи  

Шаблонът на елемент дефинира какво и как съдържанието ще бъде изложено в 
документа. Всеки различен тип данни свързани с проекта поддържат определени 
шаблони на елементи. Така например шаблонът Data Dictionary се използва за 
Entity Relationship диаграми, шаблонът Sub Diagrams - за Use-Case диаграми, и т.н. 
Шаблоните са написани на XML базирания език - Doc. Composer Template Language. 
Doc. Composer включва в себе си няколко вградени шаблони на елементи, но в 
допълнение всеки би могъл сам да си създаде и редактира свои такива. 

 

3.1.2 Общ изглед на Doc. Composer 
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1. Diagram Navigator / Model Explorer – предоставят достъп до различни части от 
проекта, включително диаграми, елементи и т.н. 

2. Element Template List – списък с шаблони на елементи налични за вече избраната 
част от проекта в Diagram Navigator / Model Explorer 

3. Document – съдържанието на документа. Това, което се вижда тук, ще бъде в 
HTML / PDF / Word документа при неговото генериране. Над този панел се намира 
лента с инструменти, която предоставя достъп до такива за конфигуриране на 
формата, доклада, вмъкване на отстъп между страниците и др. 

3.1.3 Съставяне на документ 

С помощта на шаблоните на елементи, могат да се добавят изображения на 
диаграми в документа. Предоставена е и възможността за редактиране на 
изображения, така че вместо да се показва цялата диаграма, да е поставена на 
фокус само някоя нейна определена част. 

Друга полезна функционалност са така наречените слоеве. Те позволяват 
групирането на съдържание от диаграмите в различни логически слоеве. По този 
начин може да се селектира кой слой да бъде обработен и кой не, при излагане на 
съдържанието в документа. 

Всеки тип данни от проекта има свое собствено множество от шаблони на 
елементи, а сред тези шаблони един е по подразбиране. Той е отбелязан с получер 
шрифт в Element Template панела. Първоначално това винаги е шаблонът Basic, но 
може да бъде избран който и да е потребителски създаден шаблон за такъв. 

Освен шаблоните на елементи има и друг инструмент за извличане на данни от 
проекта и поставянето им в документа. Това е инструментът Loop:  
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Той може да бъде достъпен от Element Template панела. С негова помощ, могат да 
бъдат извличани елементите деца на селектирания елемент в Diagram Navigator/ 
Model Explorer, да им бъдат задавани типове, да бъдат изключвани или сортирани. 

Въпреки че не се позволява писането директно в документа, текст може да бъде 
добавян чрез създаването на текстови кутии. Освен това, в документа могат да 
бъдат вмъквани още изображения, таблици и край на старници, така че да се 
приключи текущата страница и да се продължи директно на следващата. 
Изображения могат да бъдат вмъквани и в самите клетки на дадена таблица, за 
лесното им разполагане и преоразмеряване в документа. 

 

3.2 Fill-in Doc 

Обикновено документацията на проекта е комбинация от информация за неговата 
цел, обхват и ограничения заедно с детайлите по дизайна, като например 
потребителските случаи, базата данни, процеса и т.н. Fill-in Doc режимът е 
предназначен за помощ при попълването на тези детайли. 

 

 



9 

 

Създаването на документация във Fill-in Doc режима се състои от следните стъпки: 

1. Документацията по проекта (Doc Base) се написва в Microsoft Word. 

2. Поставят се специални полета (Doc Fields) към частите, които изискват вмъкване 
на детайли свързани с дизайна. 

3. Документът се зарежда в Doc. Composer. 

4. Генерира се документ. Doc. Composer анализира специалните полета в 
документа и ги заменя със същинското съдържание от прокета. 

 

3.2.1 Видове Doc Fields 

• ${PROJECT} – използва се изписване на стойността на някое свойство на 
проекта. То може да бъде зададено ръчно или чрез избор на шаблон. 

• ${DIAGRAM} – използва се за извличане на диаграми от проекта и показване 
на дадено тяхно съдържание. За целта могат да бъдат посочени типове на 
желаните диаграми, както и да бъдат сортирани по някакво тяхно свойство. 

• ${ELEMENT} – използва се за извличане на елементи от проекта и показване 
на дадено тяхно съдържание. 

• ${ICON} – може да се използва само в клетка на таблица. Doc. Composer ще 
замени полето с иконката съответстваща на извличания елемент или 
диаграма. 

• ${IMAGE} - може да се използва само в клетка на таблица. Doc. Composer ще 
замени полето с изображението съответстващо на извличания елемент или 
диаграма. 

• ${PROPERTY} - може да се използва само в клетка на таблица. Doc. Composer 
ще замени полето със стойността на свойството принадлежащо на 
извличания елемент или диаграма. 

• ${TEXT} – използва се, когато е необходимо да бъде включена информация, 
която може да бъде предоставена едва при  генерирането на документа. 
Заменя се с текста, въведен в текстовото поле предоставено от Doc. 
Composer. 
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3.3 Създаване на шаблони на елементи 

DCTL (Doc. Composer Template Language) е XML-базиран език, който позволява 
трансформацията на спецификацията на дизайна в съдържание за документация. 
DCTL идва с добре дефинирани структурни и синтактични правила, с помощта на 
които да се дефинира как и какви данни по проекта да бъдат извлечени и как те да 
бъдат представени в документа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеки шаблон трябва да съдържа точно един от три вида коренови елементи: 

• <ElementBaseInitiationBlock> - когато искаме да създадем шаблон, който да 
бъде приложен върху даден елемент (потребителски случай, пакет) 

• <DiagramBaseInitiationBlock> - когато искаме да създадем шаблон, който да 
бъде приложен върху дадена диаграма 

• <ProjectBaseInitiationBlock> - когато искаме да създадем шаблон, който да 
бъде приложен върху целия проект 

Сред най-често използваните елементи са тези за изписване на текст: 

• <Text> - когато искаме да изпишем конкретни думи, изречения или 
параграфи 

• <Property> - когато искаме да изпишем данни, извлечени от дадено свойство 
на елемент или диаграма 

В примера по-горе се създава таблица, в която всеки ред съдържа името на някой 
потребителски случай. Тъй като информацията се извлича от диаграма, за коренов 
елемент се използва  <DiagramBaseInitiationBlock>. 
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4. Заключение 

Project Publisher и Doc. Composer са сред отличителните компоненти на Visual 
Paradigm. Те значително улесняват създаването на документация, която  да описва 
цялостно проекта, предоставяйки възможност за изчерпателно описание на 
елементите по неговия дизайн, включително диаграми и техните характеристики, 
потребителски случаи, бази дании, класове и обекти. Чрез интуитивния си 
потребителски интерфейс и множество инструменти, моделирането на 
документацията става лесно, бързо и надеждно, спестявайки огромни усилия и 
време от страна на отговорните за това лица. 

5. Използвани източници 

1. Doc Composer Writer’s Guide:  
https://cdn-images.visual-paradigm.com/resources/Doc_Composer_Writers_Guide.pdf  
 
2. Visual Paradigm User’s Guide: 
https://www.visual-paradigm.com/support/documents/vpuserguide/304_documentprod.html 
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