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АРХИТЕКТУРА НА СИСТЕМА ЗА
НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ПРИНТЕРИ
Николай Павлов, Георги Спасов, Асен Рахнев
Резюме. Целта на статията е да бъде проектирана архитектура на
софтуер за управление и наблюдение на принтери в локална мрежа. Системата
включва множество компоненти, вкл. достъп до самостоятелни хардуерни
устройства – принтери. Предложени са компоненти, организирани в шестслойна архитектура.
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1. Въведение
В тази статия описваме проектирана архитектура на софтуерна система за
управление, наблюдение и контрол на принтери, които изпълняват клиентски
поръчки. Заявените изисквания към системата са:
1. Предложеното решение трябва да осигурява еднопосочна комуникация
от устройствата към предложената система за проактивен мениджмънт.
Решението трябва да не допуска достъп до вътрешната мрежа на
клиента отвън, включително достъп до съдържанието на
разпечатваните заявки. Крайните клиенти трябва да могат да
наблюдават статуса на устройствата от коя да е точка с достъп до
интернет.
2. Крайните клиенти трябва да могат да генерират през уеб-базиран
интерфейс справки на ниво устройство за избран от него период.
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3. Крайните клиенти трябва да може да получават уведомителни мрежови
съобщения и/или е-мейл съобщения.
4. Всички гореописани функционалности трябва да бъдат достъпни и за
доставчика на услугата с цел проактивна поддръжка, доставка на
консумативи и изпълнение на задълженията, свързани с качествената
поддръжка и обслужване на клиентите.
5. Решението трябва да бъде физически инсталирано на територията на
клиента (на сървър на клиента) и до него да няма достъп извън мрежата
на клиента. Решението трябва да осигурява информацията, свързана със
съдържанието на разпечатваните заявки, да не може да бъде достъпвана
извън мрежата на клиента.

2. Модули на системата
С оглед гореописаните изисквания, определихме, че софтуерната система
трябва да се състои от следните модули:
 Приложен сървър – реализира бизнес-логиката на приложението;
 Средство за управление на бази данни;
 Agent в LAN мрежата на клиента – играе ролята на посредник в
комуникацията между устройствата (принтери) и бизнес-логиката на
системата;
 Web service layer – осигурява комуникацията с агентите през интернет,
както и услуги за web сайтове. По същество, предоставя базиран на уебуслуги програмен интерфейс за достъп до бизнес- логиката на
системата.
 Уеб сайт – публичен и административен;
 Хардуерни устройства – принтери.

2.1. Приложен сървър (Application server)
Приложният сървър реализира бизнес логиката на приложението. В него са
изградени класове за достъп и модификации на данни, изготвяне на справки,
управление на конфигурация и други услуги на системата. Приложеният сървър
се грижи за изпълнението на фонови задачи и процеси, например, изпращане на
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автоматични известия до потребителите и изготвяне на предварителни
периодични справки.
Това е единственият модул, който има достъп до базата данни. Реализиран
е като Windows service приложение. Услугите му са достъпни чрез Windows
Communication Foundation.

2.2. База данни
Съхранението на данните за клиентите, настройките, устройствата и
записите за тяхното използване се извършва посредством релационната база
данни Microsoft SQL Server 2008 или по-нова версия. Връзката към базата данни
се осъществява единствено от Приложния сървър, използвайки ADO.NET и
Entity Framework 6.

2.3. LAN Agent
Агентът се инсталира в локалната мрежа на клиентите, в която се намират
и устройствата. Възможно е един клиент да инсталира няколко агента в
различни (или една и съща) мрежи. При инсталация на агент се въвежда
клиентски номер.
Агентът представлява Windows service приложение и конзолно
приложение за управлението му. Чрез последното могат да се задават
минимално количество конфигурационни параметри. Основната конфигурация
се извършва през уеб интерфейса на системата.
По подразбиране, агентът разполага със списък от адреси на командни
сървъри, към които той се опитва да осъществи връзка. Веднъж осъществена, по
нея той следи за команди и изпраща информация. Връзката се осъществява чрез
криптиран HTTPS протокол [2].
Сред командите, които се поддържат от агента, са редакцията на списъка с
командни сървъри и регистрацията на устройствата. Регистрацията на
устройство става през уеб интерфейса, като към даден агент се зададе вътрешен
IP адрес на устройството. От там нататък за комуникацията се използва
съответния драйвер. Тази комуникация ще се осъществява чрез SNMP [4].
Приложението ще бъде разработено с Microsoft .NET Framework. То ще
комуникира с приложния сървър посредством Windows Communication
Foundation (WCF) [3].
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2.4. Web Service Layer
Този слой е реализиран чрез Windows Communication Foundation
(WCF) [3, 5] Framework. През него минава всяка една заявка в системата.
Създаването и използването на този слой дава възможност за разширяване на
системата чрез създаване на допълнителни приложения за достъп до нея.
Връзката между приложенията и Web Service слоя е криптирана. Използва се
HTTPS протокол.

2.5. Web сайтове
Ще бъдат създадени два web сайта, които ще използват web service слоя и
ще предоставят удобен интерфейс за работа със системата. Те ще бъдат
реализирани чрез ASP.NET MVC 5 [1] платформата.
Публичен web сайт – предоставя на клиентите възможност за
администриране на устройства и за извършване на справки.
Административен web сайт – служи за създаване и редактиране на
потребители и потребителски групи, управление на правата и добавяне на
устройства в системата.

2.6. Устройства
Регистър на устройствата, за чиято поддръжка ще се следи. Те имат текущо
местонахождение (клиент). Всяко тяхно преместване се записва.

3. Архитектура
Приложението е реализирано чрез многослойна архитектура, както е
показано на фигура 1.
Можем да определим архитектурата като шестслойна:
1. База данни.
2. Управление на ресурси – хардуерни устройства.
3. Хардуерни устройства.
4. Бизнес логика.
5. Програмен приложен интерфейс.
6. Презентационен слой.
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Фигура 1. Архитектура на системата

Макар управлението на хардуерните устройства и самите устройства да са
разклонение от линейната структура на приложението, то следва да се отдели
като самостоятелен слой поради специфичните си функции. Този слой не просто
предоставя данни за самите устройва – той активно комуникира с хардуера.
Хардуерът на свой ред се явява източник на данни в системата.

4. Заключение
Разгледани са техническите изисквания към система за управление и
контрол на принтери. След техен анализ е предложена модулна структура на
системата. Описана е нейната архитектура и технологиите, с които тя да бъде
реализирана.
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ARCHITECTURE OF PRINTING MONITORING
AND CONTROL SYSTEM
Nikolay Pavlov, Georgi Spasov, Asen Rahnev
Abstract. The goal of the paper is to design the architecture of a software for
controlling and monitoring printers in a local network. The system consists of
several components, including direct access to standalone hardware devices –
printers. The paper proposes the component structure of the system and six-tier
architecture.
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