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1

Въведение

Проект “Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на
качествени услуги на гражданите и бизнеса” се осъществява с безвъзмездната финансова
подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, съгласно договор с рег. номер КБ-11-312/13.10.2011 г., сключен между Администрацията на Министерския съвет и Управляващия
орган на ОПАК по процедура по приоритетна ос III. „Качествено административно обслужване и
развитие на електронното управление”, под-приоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за
гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, бюджетна
линия BG051PO002/11/3.1-07.

1.1

Цел

Системният проект за реализация на АИСКАО включва:






Модел и описание на бизнес процесите;
Модел и описание на случаите на употреба;
Прототип на потребителския интерфейс;
Логически и физически модел на данните;
Техническа (софтуерна и инфраструктурна) архитектура на системата

Настоящият документ представя Техническата архитектура на система АИСКАО, която се състои
от два модела – софтуерна архитектура (компонентен модел) и техническа инфраструктура
(инфраструктурен модел).
Компонентният модел е структурен изглед на организацията на системната функционалност,
логически и физически обекти и техните взаимодействия като отделни софтуерни компоненти
(структурни елементи на софтуерната архитектура). Софтуерните компоненти реализират
поведението на системата, описано в модела на потребителските случаи.
Инфраструктурният модел на системата е изглед на физическата архитектура и среди за работа,
който дава достатъчно информация за това, как и къде се внедряват софтуерните компоненти.

1.2

Обхват

Настоящият документ "Техническа (софтуерна и инфраструктурна) архитектура" е краен
резултат от Дейност 3 по проекта „Въвеждане на комплексно административно обслужване
за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”.
Компонентният модел описва софтуерните компоненти, реализиращи бизнес логиката и
потребителската репрезентация на функционалността на АИСКАО съгласно изискванията към
системата и произлезлите от тях случаи на употреба и модел на потребителския интерфейс. В
компонентния модел се идентифицират и софтуерните интерфейси на АИСКАО с външни
системи и други специализирани системи на администрацията, с които се обменят данни за
целите на обработката на комплексна административна услуга.
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Инфраструктурният модел представя разположението на софтуерните компоненти на АИСКАО
върху физическите компоненти на инфраструктурата и внедряването на системата в
продукционна среда.
Моделите на техническата архитектура на АИСКАО са изготвени със средствата на продукта за
софтуерно моделиране и дизайн на Sparx Systems – Enterprise Architect, използвайки
стандартна UML нотация.

1.3

Използвани съкращения и абревиатури

Административна
услуга

Административна услуга е:
а) издаването на индивидуални административни актове, с които се
удостоверяват факти с правно значение;
б) издаването на индивидуални административни актове, с които се
признава или отрича съществуването на права или задължения;
в) извършването на други административни действия, които
представляват законен интерес за физическо или юридическо лице;
г) консултациите, представляващи законен интерес за физическо или
юридическо лице относно административноправен режим, които се
дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на
административен акт или с извършване на друга административна
услуга;
д) експертизите, представляващи законен интерес за физическо или
юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното
извършване като задължения на администрацията на държавен орган
или от овластена организация.
(§ 1, т. 2 от Допълнителната разпоредба на Закона за администрацията)

Административно
обслужване

Процес на предоставяне на услуги с адекватна организация на
администрацията
(Концепция за подобряване на административното обслужване в
контекста на принципа „едно гише” e приета с Решение № 878 на
Министерския съвет от 29.12.2002 г.)

АИС

Административна
информационна
система,
чрез
която
административните органи предоставят една или повече електронни
услуги. Административната информационна система поддържа
съвкупност от свързани данни – информационни обекти, върху които
като неделими единици са приложими функции по създаване,
унищожаване, управление на достъпа и други функции
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(чл. 11 от Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и
документи на хартиен носител в администрациите)
АИСКАО

Административна
информационна
административно обслужване

система

за

комплексно

Бек офис

Офисът/служителите, отговорни за решаването на всеки конкретен
случай по отношение на документация, информация и оправомощаване
(Базисен модел на обслужване на „Едно гише”)

Вътрешна
административна
услуга

„Вътрешна административна услуга” е административна услуга, която
един административен орган предоставя на друг при осъществяване на
неговите правомощия
(§ 1, т. 3 от Допълнителната разпоредба на Закона за администрацията)

Доставчик
на
електронни
административни
услуги (доставчик
на услуги)

Доставчик на електронни административни услуги е административен
орган, лице, осъществяващо публични функции, или организация,
предоставяща обществени услуги, които предоставят електронни
административни услуги на гражданите и организациите в рамките на
своята компетентност
(чл. 9, ал. 1 от ЗЕУ)

Електронно
правителство

Процес за предоставяне на услуги на различните клиенти по електронен
път или чрез използване на информационни технологии

Електронна
административна
услуга (ЕАУ)

Административна услуга, която се предоставя напълно или частично по
електронен път или чрез използване на инструменти/средства на
информационните технологии

Електронно
управление
(е-Управление)

Електронното управление е по-широка от електронното правителство
тема, която освен предоставяне на административни услуги, покрива
теми като електронно здравеопазване, електронно гласуване,
електронно образование и т.н.

ЕСОЕД

Единна среда за обмен на електронни документи

ЗЕУ

Закон за електронното управление

ИАОПУ

Проект „Интегрирано административно обслужване и предоставяне на
публични услуги на централно и местно ниво” към МДААР

Интегрирано/
комплексно
административно

Административно обслужване, използващо интегрирана информация
както в рамките на една администрация, така и между отделните
администрации и/или юридически лица, предоставящи публични услуги
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обслужване

на базата на водещ регистър за информация
(Концепция за подобряване на административното обслужване в
контекста на принципа „едно гише” e приета с Решение № 878 на
Министерския съвет от 29.12.2002 г.)

ИТ

Информационни технологии

Комплексно
административно
обслужване (КАО)

Административно обслужване, използващо информация както в рамките
на една администрация, така и между отделните администрации и/или
юридически лица, предоставящи публични услуги на базата на водещ
регистър за информация
(Концепция за подобряване на административното обслужване в
контекста на принципа „едно гише” e приета с Решение № 878 на
Министерския съвет от 29.12.2002 г.)

Комплексни услуги

Услуги, които се изпълняват като процес, в който достъпът до данни,
поддържани от администрациите, се осъществява чрез използване на
първични или други комплексни услуги
(чл. 11 от Наредбата за регистрите на информационните обекти и на
електронните услуги)

Комплексна
административна
услуга

Услуга, която за да бъде предоставена, се изисква участието на повече от
една администрация. Това може да са администрации от една система
(например администрации, които са второстепенни разпоредители с
бюджетни средства към един министър) или администрации от различни
системи, нива на управление и области на политики

МДААР

Министерство на държавната администрация и административната
реформа

МС

Министерски съвет

МТИТС

Министерство
съобщенията

НВОЕДДХНА

Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на
хартиен носител в администрациите

НЕАУ

Наредба за електронните административни услуги

НОИОСИС

Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и
информационна сигурност

Обществени услуги

Услугите, предоставяни от обществени организации, овластени да

на

транспорта,

информационните
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и

предоставят административни услуги, и услугите, предоставяни на
обществото от юридически лица
(Концепция за подобряване на административното обслужване в
контекста на принципа „едно гише” e приета с Решение № 878 на
Министерския съвет от 29.12.2002 г.)
Принцип
за Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и
служебното начало организациите, предоставящи обществени услуги, не могат да изискват
от гражданите и организациите представянето или доказването на вече
събрани или създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно от
първичния администратор на данните.
(чл. 2, ал. 1 от ЗЕУ)
Принцип
гише”

“едно Организационният принцип “едно гише” се определя като създаване на
едно място на достъп до услуга, но чрез различни канали за достъп
(Концепция за подобряване на административното обслужване в
контекста на принципа „едно гише” e приета с Решение № 878 на
Министерския съвет от 29.12.2002 г.)

Публична услуга

Общият термин, който обхваща както административните, така и
обществените услуги

Първичен
Първичният администратор на данни е административен орган, който по
администратор на силата на закон събира или създава данни за гражданин или
данни
организация за първи път и изменя или заличава тези данни
(чл. 2, ал. 2 от ЗЕУ)
Първични услуги

Услуги, които се осъществяват в рамките на една географски или
функционално обособена администрация като единен процес, стартиран
от заявление за услугата и приключващ с предоставяне на услугата или
постановяване на отказ
(чл. 11 от Наредбата за регистрите на информационните обекти и на
електронните услуги)

РЕУ

Регистър на електронните услуги

РИО

Регистър на информационните обекти

РОС

Регистри за оперативна съвместимост
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РРД

Регистър на регистрите и данните

СУНАУ

Списък на унифицираните наименования на административните услуги

Съвет по вписвания

Помощен консултативен орган към министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията, който дава становища
относно допустимостта и основателността за извършване на вписванията
в СУНАУ, РРД, РИО, РОС и РЕУ

Фронт-офис

Център за обслужване на потребителите, където получават достъп до
услуги по различни начини/канали, като например личен контакт,
телефон, поща или електронна медия
(Базисен модел на обслужване на „Едно гише”)

1.4

Референции и използвани документи












Техническо задание – Раздел IV от документацията за участие в открита процедура за
възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на консултантски услуги в
изпълнение на проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за
предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”;
Спецификация на интерфейс между информационните системи на участниците в
обмена и комуникационния клиент;
ЗЕУ (Закон за електронното управление);
НЕАУ (Наредба за електронните административни услуги);
НВОЕДДНХА (Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на
хартиен носител в администрациите);
Детайлна и функционална техническа спецификация на АИСКАО.
Модел и описание на бизнес процесите;
Модел и описание на случаите на употреба;
Прототип на потребителския интерфейс;
Логически и физически модел на данните.
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Компонентен модел на АИСКАО
cmp Компоненти на АИСКАО

AISKAO

AISKAO::DocumentRepository

AISKAO::ADFSClient

ADFS

AISKAO::Serv iceManagement

AISKAO::
ESOEDCommunicationModule

ESOED.CommunicationClient

AISKAO::
SystemAdministration

AISKAO::
BackOfficeXIntegration

BackOfficeAdaptorX

AISKAO::
PublicAplicationIntegrator

GetServiceInfo
AISKAO::
DocumentManagement

SubmitDocument
GetServiceStatus

PaymentSystemAdaptor

SubmitPayment

«webpage»
PublicWebApplication

«webpage»
DocumentEditor

CreateDocument
EditDocument
ValidateDocument
ShowDocument
SignDocument

Диаграма 1: Софтуерни компоненти на АИСКАО

АИСКАО е документооборотна система, която се реализира за целите на предоставяне на ЕАУ
(в това число и комплексни електронни административни услуги) от администрациите и
удовлетворява изискванията за оперативна съвместимост.
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Основни компоненти на AISKAO (АИСКАО) са:
1. DocumentManagement - уеб приложение за служители на администрацията, което
предоставя изискваната функционалност за управление на документи и преписки.
2. ServiceManagement- уеб приложение за служители на администрацията, което предоставя
изискваната функционалност за обработка на заявени услуги, вътрешни административни
услуги и процедури (виж Модела на потребителските случаи). Реализира всички
моделирани функции за услуги и процедури, задачи и поддържани системни елементи.
3. DocumentRepository - уеб приложение за служители на администрацията, което предоставя
изискваната функционалност за дейности в архивохранилище.
4. SystemAdministration е компонент, който реализира системните функции за управление на
потребители, номенклатури и др. в АИСКАО(виж Модел на потребителските случаи).
5. Компоненти за реализиране на интеракциите на АИСКАО с други системи:


ESOEDCommunicationModule- реализира изискванията за изпращане и получаване на
електронни ЕСОЕД-съобщения (заявки за ЕАУ, свързани документи и др.) чрез ЕСОЕД
(съгласно спецификацията на обмена на данни между АИС и ЕСОЕД).



ADFSClient- компонент, който реализира интеграцията с ADFS (Active Directory Federation
Services) .



BackOfficeXIntegration - компонент, който служи за реализиране на достъпа от АИСКАО до
функционалността на специализирана информационна система на администрацията или
регистър. За всяко внедряване на АИСКАО ще се създадат отделни такива компоненти.

Приложението за визуализация и/или редактиране на електронни документи е част от
системната архитектура на АИСKAO и е представено като компонент DocumentEditor. Този
компонент се реализира като уеб приложение, вградено както в АИСКАО, така и в публичното
приложение за подаване на електронни документи. Съгласно модела на потребителските
случаи, приложението за визуализация и/или редактиране на електронни документи се
използва и от служителите на администрацията (виж случай на заявление, подадено на
хартиен носител).
PublicWebApplication - е публичното приложение за подаване на електронни документи.
Представлява уеб приложение за заявители на ЕАУ, което дава възможност за заявяване и
заплащане на услуга , проследяване на статуса й на изпълнение, получаване на резултат.
Заявяването на услуга се извършва чрез прилагане на цифрово подписано заявление за ЕАУ,
изготвено с помощта на приложение за визуализация и/или редактиране на електронни
документи (компонент DocumentEditor). За връзка с АИСКАО PublicWebApplication използва
компонента PublicAplicationintegrator.

2.1

DocumentEditor

Приложението за визуализация и или редактиране на електронни документи е достъпно за
служители и заявители на ЕАУ. То функционира като компонент DocumentEditor, използван от
компонент DocumentManagement на АИСКАО и публичното приложение за подаване на
електронни документи PublicWebApplication. Основни функции са:


създаване на електронен документ;
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редактиране на електронен документ;



валидиране на електронен документ;



визуализиране на електронен документ;



подписване на съдържание на електронен документ.

Тези операции се извършват спрямо описанията на електронните документи от регистрите за
оперативна съвместимост. Приложението осигурява тези функции само за документи, които са
свързани с електронните услуги, които са обекти на текущия проект.
DocumentEditor се реализира чрез технология Microsoft .NET Framework 4.5. и ASP.NET MVC 4.
За богат и удобен потребителски интерфейс се използва:


JAVA Script библиотека KnockoutJS, имплементираща Model-View-View Model (MVVM)
шаблон;



ASP.NET Web API с JAVA Script библиотека breezeJS за извличане и зареждане на данни в
уеб браузъра.

2.2

PublicWebApplication

Компонент PublicWebApplication реализира функционалността на публичното приложение за
подаване на електронни документи. То представлява уеб базирано приложение, достъпно от
стандартен уеб браузър. Чрез него заявител има възможност да комуникира с доставчика на
ЕАУ, като:


получава информация относно предоставяните от доставчика услуги;



изпраща електронни структурирани документи за заявяване на ЕАУ или за предоставяне на
допълнителна информация към услуга;



достъпва информация относно конкретна ЕАУ, която е заявил - статус и официален раздел
на преписката за услугата (Чрез официалния раздел на преписката доставчикът може да
осигури достъп до крайния резултат от предоставената ЕАУ);



заплащане на такса за услуга.

Компонентът използва функционалността за работа със структурирани електронни документи,
предоставена от компонент DocumentEditor (Приложение за визуализация и/или за
редактиране).
Заплащането на такса за услуга се осъществява посредством функционалност на компонент
PaymentSystemAdaptor (Адаптор към разплащателна система).
Интеграцията на Публичното уеб приложение за подаване на електронни документи с АИСКАО
се реализира чрез компонент на системата PublicAplicationintegrator.
PublicWebApplication се реализира чрез технология Microsoft .NET Framework 4.5. и ASP.NET
MVC 4 с публикуване в IIS. За консумиране на комуникационни интерфейси от АИСКАО се
използва технологията Windows Communication Foundation на Microsoft, която е част от .NET
платформата.
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2.3

ESOED.CommunicationClient

Комуникационният клиент на ЕСОЕД е представен чрез компонент ESOED.CommunicationClient,
който на практика е извън архитектурата на АИСКАО, но присъства за онагледяване на
взаимодействието със системата. Предоставя интерфейс за подаване на заявки за ЕАУ,
използван от информационните системи на администрациите. Ползва интерфейс за връщане
на отговор на заявка за ЕАУ, трансфер на заявления за вътрешно-административни услуги и
информационни съобщения за грешка или потвърждаване на получаване на съобщения.

2.4

BackOfficeAdaptorX

Компонентът BackOfficeAdaptor представлява адаптор към специализирана ИС на
администрация или регистър. За всяко внедряване на АИСКАО в конкретна администрация се
разработват отделни адаптори. Всички адаптори реализират общ програмен интерфейс.

2.5

PaymentSystemAdaptor

Компонентът PaymentSystemAdaptor (Адаптор към разплащателна система) реализира
връзката с външни платежни системи за плащане на такси за заявени електронни услуги.
Възможни начини за извършване на плащания са:


виртуален ПОС терминал



ePay.bg



pay.egov.bg

2.6

ADFS

Active Directory Federation Services (ADFS) е компонент, разработен от Microsoft. Той реализира
изискването за интеграция със системи за управление на потребители за целите на
автентикация и оторизация на потребителите.

2.7

AISKAO

AISKAO е основният компонент на системата. Състои се от компоненти, реализиращи системни
функции
DocumentManagement,
ServiceManagement,
DocumentRepository,
SystemAdministration
и
комуникационни
компоненти
PublicAplicationintegrator,
ESOEDCommunicationModule, ADFSClient, BackOfficeXIntegration.
AISKAO се реализира чрез технология Microsoft .NET Framework 4.5. и ASP.NET MVC 4 с
публикуване в IIS.

2.7.1 ADFSClient
ADFSClient е компонент, който извършва интеграцията с компонента ADFS и осъществява
автентикацията и оторизацията на потребителите.

2.7.2 DocumentRepository
Компонентът DocumentRepository реализира дейностите в архивохранилище, описани в
модела на потребителските случаи.
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2.7.3 ServiceManagement
Компонент ServiceManagement реализира основната функционалност за обработка на услуги и
процедури - статус на услуги и процедури, задачи за контрол на етап, задачи за служители.
Системните функции са обект на модела на потребителските случаи. Използва се от
служителите на администрацията.

2.7.4 DocumentManagement
Компонент DocumentManagement реализира основната функционалност за управление и
работа на документи в системата. Неговите функции са обект на модела на потребителските
случаи. Използва се от служителите на администрацията. Интегрира се с Приложението за
визуализация и или редактиране на електронни документи, благодарение на което се
създават, визуализират и променят документите.

2.7.5 SystemAdministration
Компонент SystemAdministration реализира системните функции за управление
потребители, номенклатури и др., описани в модела на потребителските случаи.

на

2.7.6 PublicAplicationIntegrator
Компонентът PublicAplicationIntegrator осъществява интеграцията на Публичното приложение
за подаване на електронни документи (PublicWebApplication ) с АИСКАО.
PublicAplicationintegrator реализира Windows Communication Foundation услуги, които се
ползват от компонента PublicWebApplication .

2.7.7 BackOfficeXIntegration
Компонент BackOfficeIntegration реализира интеграцията с адаптора към специализирана ИС на
администрация или регистър (BackOfficeAdaptorX). Той изпраща заявка към адаптор и приема
от адаптора резултат от обръщението .

2.7.8 ESOEDCommunicationModule
Компонентът ESOEDCommunicationModule представлява модул за комуникация с
комуникационния клиент (КК) на ЕСОЕД. ESOEDCommunicationModule реализира изпращане на
документ към ЕСОЕД, получаване на документ от ЕСОЕД и обработка на ЕСЕОД-съобщение.
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3

Инфраструктурен модел

Инфраструктурният модел на системата е изглед на физическата архитектура и среди за работа,
който дава достатъчно информация за това, как и къде се внедрява системата.
Физическата архитектура представя разположението на софтуерните компоненти на системата
върху физическите компоненти на инфраструктурата - сървъри (уеб, приложни и бази данни),
комуникационна и мрежова свързаност, отказоустойчивост, защита и архивиране на данни и
др. Компонентите на физическата архитектура са представени като обработващи възли, които
моделират конфигурацията на АИСКАО за работа в реално време.
В модела на средите е представена топологията на системата - физическо местоположение,
внедряване на системните компоненти и свързаност между обработващите възли в
продукционна среда.
deployment Инфраструктурен модел
Компоненти на инфраструктурата

Модел на продукционна среда

+ Компютри

+ DB

+ Операционни системи

+ Моделна АИСКАО

+ Общи компоненти

+ Уеб приложение за заявители

+ Мрежови компоненти

+ OS
+ OS
+ Web services
+ Disk Storage
+ LAN
+ SAN
+ Application Server
+ Data Base Server

Диаграма 2: Инфраструктурен модел на АИСКАО
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3.1

Компоненти на инфраструктурата

Физическите компоненти на инфраструктурата включват хардуерно оборудване и софтуерни
лицензи за обезпечаване на внедряването на Административна информационна система за
комплексно административно обслужване (АИС-КАО) в пилотните администрации по Дейност 3
от проекта „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на
качествени услуги на гражданите и бизнеса”.
С цел обезпечаване на внедряването са необходими поне две сървърни платформи, които да
поемат приложния слой на системата и слоя за данни съответно. За осигуряване на
производителност, надеждност и скалируемост се препоръчва изнасянето на файловете с
базата данни на външен дисков масив. Това позволява по-добро управление на нарастването
на базата данни и евентуално изграждане на клъстер за резервиране.
Приложният слой на системата се разработва върху Microsoft .Net платформа. Като
технологична инфраструктура за уеб приложенията се използват компонентите от уеб
инфраструктурата на Microsoft Windows Server 2008 R2 или Microsoft Windows Server 2012
Standard, без да е необходимо лицензиране на допълнителни продукти извън лиценза за
операционната система.
deployment Компоненти на инфраструктурата
Компютри
+ Сървъри

Мрежови компоненти
+ Ethernet Switch
+ SAN Switch
+ VPN device

Операционни системи
+ Windows Server 2012 Standard

Общи компоненти
+ HTTP Сървъри
+ Бази данни
+ Уеб браузъри
+ Хранилищa на данни
+ Периферни устройства

Диаграма 3: Компоненти на инфраструктурата

3.1.1 Компютри
Всяка от трите пилотни администрации разполага с налично хардуерно и софтуерно
оборудване, което трябва да бъдат разширено и модернизирано с цел да се обезпечи
внедряването и работата на АИСКАО.
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Хардуерни компоненти, върху които се инсталира и работи приложния софтуер, уеб
приложения и бази данни. Състои се от:
1. Работни станции на потребителите - служители на администрацията и системни
администратори
2. Сървъри.
3.1.1.1 Сървъри
CPU SPEC CINT2006 Rate не по-малко от 600 (за двупроцесорна конфигурация)
RAM минимум 32GB
HDD Минимум 2 TB използваем обем в RAID 5 конфигурация
LAN 4 х Ethernet порта 1GBs

3.1.2 Операционни системи
Поддържани операционни системи на работните станции и сървърите за приложния слой, слоя
за бази данни и уеб приложенията. Водеща ОС е Windows Server 2012 Standard.

3.1.3 Общи компоненти
Други компоненти на инфраструктурата:


HTTP сървъри - IIS 7.5 или по-висок



Система за управление на релационни бази данни - Microsoft SQL Server 2012, Oracle DB
10g (или по-висока версия)



Поддържани уеб барузъри - Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox.



Допълнителни външни дискови масиви за съхранение на обеми данни (хранилища)

3.1.3.1 HTTP Сървъри
Internet Information Services уеб сървър, в който се разполагат уеб приложенията – използва се
IIS 7.5.
3.1.3.2 Бази данни
Системи за управление на релационни бази данни на Mirosoft и Oracle.
Базата данните на АИСКАО е предвидено да бъде в среда на:



MS SQL Server 2012 (за пилотни администрации ИАМА и община Велико Търново)
Oracle DB 10g (или по-висока версия) Enterprise Edition, най-добре в клъстер с включена
RAC опция (за пилотна администрация БАБХ).

3.1.3.3 Уеб браузъри
Задължително поддържаните уеб браузъри на работните станции на потребителите са:


Microsoft Internet Explorer версия 7 и по-нова (9.0)
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Mozilla Firefox версия 3.5 и по-нова (12.0)



Google Chrome версия 10 и по-нова (16.0)

Технологията за дизайн и реализация на уеб приложенията на системата (ASP.NET MVC)
осигурява възможност за добавяне на поддръжка на браузъри на мобилни устройства.
3.1.3.4 Хранилищa на данни
Допълнителни външни дискови масиви за съхранение на данни.
3.1.3.5 Периферни устройства
Периферните устройства - UPS непрекъсваеми токозахранващи устройства.

3.1.4 Мрежови компоненти
Мрежово оборудване, осигуряващо мрежова свързаност, което включва:


LAN комутатори



SAN комутатори



VPN устройство за свързаност в ЕСОЕД и/или други отдалечени Back office системи.

3.1.4.1 Ethernet Switch
LAN (local area network) мрежов комутатор, който свързва обработващи възли и други
устройства във вътрешната мрежа на администрацията.
3.1.4.2 SAN Switch
SAN (storage area network) мрежов комутатор, който свързва сървърите за бази данни с
устройствата за съхранение и архивиране на данни в инфраструктурата на администрацията дискови масиви за хранилища на данни.
SAN комутаторите участват в реализацията на SAN мрежата за пренос и съхранение на данни .
3.1.4.3

VPN device
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3.2

Модел на продукционна среда

Моделът на инфраструктурна среда е графично представяне чрез UML нотация на
внедряването на софтуерните компоненти от отделните слоеве на системата върху
хардуерните обработващи възли и свързаността помежду им.
Представен е модел на продукционната среда за внедряване и реална работа на моделна
АИСКАО.
deployment Продукционна среда на АИСКАО
«web server»
Application Serv er :PC Serv er
Processor = 2 x SPEC CINT2006 (Rate > 600), min16- core
RAM => 32 GB
Disks => 2 TB
Disk Controller = RAID 5
LAN = 4 х Ethernet 1GBs
«deploy»
installed

OS :Window s Serv er 2012
Standard

«webpage»
Уеб приложение за заявители
:PublicWebApplication

Web serv ices :IIS 7.5

«device»
LAN :Ethernet
Sw itch
AISKAO
«deploy»

(from Компонентен модел на АИСКАО)
«db server»
Data Base Serv er :PC Serv er
Processor = SPEC CINT2006 (Rate >180), min 4-core
RAM => 32 GB
Disks => 2 TB
Disk Controller = RAID 5
LAN = 4 х Ethernet порта 1GBs
SAN = 2 х 8GBs Fibre Channel

«device»
SAN :SAN Sw itch

«device»
Disk Storage :Data Storage

installed

OS :Window s Serv er 2012
Standard

DB :MS SQL Serv er
2012

Диаграма 4: Продукционна среда на АИСКАО

3.2.1 Application Server
Сървър, осигуряващ приложния слой на архитектурата на АИСКАО.
В продукционната среда на моделната АИСКАО конфигурацията на приложния сървър е
достатъчна за внедряване на системата, но не изчерпва възможностите за реализация.
При необходимост приложният сървър може да се включва в уеб ферма за осигуряване на
резервираност и бързодействие. За мрежово разпределено натоварване и балансиране на
натоварването може да се имплементира в клъстер с Windows Network Load Balancing софтуер.
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3.2.2 Data Base Server
Сървър за СУБД, осигуряващ слоя за данни на софтуерната архитектура на АИСКАО, стандартно
MS SQL Server 2012. При необходимост се използва СУБД Oracle.
В продукционната среда на моделната АИСКАО конфигурацията на сървъра за бази данни е
достатъчна за внедряване на системата, но не изчерпва възможностите за реализация.
При необходимост и наличие на резервен сървър за СУБД, машините може да се включват в
клъстер.

3.2.3 Моделна АИСКАО
AISKAO е основният компонент на системата, чрез който се реализират основните функции и
комуникации на системата.
Състои се от компоненти, реализиращи системни функции - DocumentManagement,
ServiceManagement, DocumentRepository, SystemAdministration и комуникационни компоненти
- PublicAplicationIntegrator, ESOEDCommunicationModule, ADFSClient, BackOfficeXIntegration.

3.2.4 Уеб приложение за заявители
Публично уеб-базирано приложение за подаване на електронни документи (заявления за ЕАУ,
приложени или други изисквани от администрацията документи), получаване на информация
за текущ статус на услуга/и и заплащане на такси за услуги.

3.2.5 Disk Storage
Външен дисков масив за съхранение на данни.

3.2.6 LAN
LAN (local area network) мрежов комутатор, който свързва обработващи възли и други
устройства във вътрешната мрежа администрацията.

3.2.7 SAN
SAN (storage area network) мрежов комутатор, който свързва сървъра/сървърите за бази данни
с устройствата за съхранение и архивиране на данни в инфраструктурата на администрацията.
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