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Wstęp

Szanowni Państwo,
z prawdziwą przyjemnością chciałbym przedstawić Państwu zbiór
opracowań „Oblicza architektury korporacyjnej”. Jest to pierwsze
w Polsce spójne opracowanie przygotowane w formie e-booka
poświęcone tej problematyce.
Obecnie nie już wątpliwości czy wdrażań praktykę architektoniczną w organizacji. Pojawia się jednak pytanie – jak to zrobić
w sposób najbardziej efektywny. Rynek dojrzał już do tego, że
sam TOGAF nie wystarczy (chociaż może być dobrym punktem
startowym). Trzeba bowiem procesy, role oraz produkty architektoniczne osadzić w konkretnym kontekście organizacyjnym. Dlatego warto zapoznać się
z przygotowanymi przez dwunastu praktyków opracowaniami. Starają się oni bowiem pokazać różne oblicza zastosowania tej koncepcji – nie teoretyczne, ale takie, które spotyka
się na co dzień w polskich organizacjach.
Zapraszam Państwa do lektury!
PS. Zachęcam Państwa także do systematycznego odwiedzania serwisu ArchitekturaKorporacyjna.pl – gdzie publikowane są na bieżąco przydatne w codziennej praktyce architektów korporacyjnych / architektów IT informacje.
Pozdrawiam,
Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak
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Paweł Bartusch, Piotr Materny, Waldemar Piszczewiat

Strategia rozwoju infrastruktury IT.
Metodyka opisu i wizualizacji
architektury technicznej
1. Wstęp
Artykuł poświęcony jest problematyce wyboru metodyki opisu architektury technicznej.
W szczególności zwrócono uwagę na powiązanie syntetycznego opisu środowiska infrastruktury
IT z celami organizacji oraz na jego wykorzystanie w okresie transformacji dwóch łączących się
podmiotów.

2. Kontekst biznesowy i cel opracowania strategii dla infrastruktury IT
Opracowanie opiera się na doświadczeniach autorów zebranych podczas prac nad zbudowaniem strategii technologicznej organizacji powstałej w wyniku fuzji dwóch dużych instytucji finansowych. Cechami charakterystycznymi środowiska były:

•
•
•
•

zmienność strategii biznesowej wynikająca z kryzysu sektora finansowego,
rozproszenie geograficzne (7 rozproszonych geograficznie centrów przetwarzania, zespoły
eksperckie i utrzymaniowe ulokowane w 4 różnych lokalizacjach),
konkurujące ze sobą i niekompatybilne technologie realizujące podobne cele,
różne kultury organizacyjne i podejście do projektowania architektury rozwiązań infrastrukturalnych.

Celem, jaki postawił CTO przed działem architektury w nowo powstałej organizacji, było sformułowanie strategii, która pozwoliłaby:

•
•
•

wskazać obszary synergii i potencjał modernizacyjny w obszarze technologii oraz możliwości
osiągnięcia oszczędności,
wskazać połączonemu zespołowi docelową wizję warstwy technologicznej Banku,
zbudować świadomość koniecznych do zrealizowania działań na poziomie CxO.

Dodatkowo zmienność strategii biznesowej dyktowała konieczność przygotowania elastycznych rozwiązań IT, które mogłyby wspomóc planowany w dłuższej perspektywie wzrost biznesu.
Założenia strategii zostały zmapowane na poziomie taktycznym jako połączenie trzech
postulatów:

•
•
•

WHAT – infrastruktura IT powinna dostarczać dokładnie takie rozwiązania, jakich biznes potrzebuje;
WHERE - rozwiązania IT powinny być dostępne tam, gdzie są potrzebne;
WHEN - rozwiązania IT mają być elastyczne, dostępne wtedy, kiedy są potrzebne.

Jako dodatkowe kryterium przyjęto optymalizację całkowitego kosztu posiadania (TCO – Total
Cost of Ownership).
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3. Metamodel
Pierwszym problemem, jaki napotkał zespół architektów, był brak powszechnie akceptowanego, użytecznego metamodelu dla opisu infrastruktury IT. Zdecydowano się zatem na stworzenie
własnego metamodelu.
Dokonano przeglądu architektonicznych bloków budowlanych (ABB – Architecture Building
Block), stosowanych zarówno wewnątrz połączonej organizacji, jak i w grupie kapitałowej i innych
przedsiębiorstwach branży. Zebrane bloki podzielono na obszary technologiczne, a w kolejnym
kroku wyeliminowano rozwiązania, których zastosowanie nie było z przyczyn formalnych możliwe.
Dla każdego ABB określono kluczowe wymagania i zestaw metryk TCO.
Ostateczny kształt metamodelu pokazuje rysunek 1.

Rysunek 1. Metamodel zastosowany do opisu architektury technicznej
Źródło: opracowanie własne.

Paweł Bartusch, Piotr Materny, Waldemar Piszczewiat
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Rysunek 2. Przykład opisu bloku ABB
Źródło: opracowanie własne.

4. Metryki
Aby móc poprawnie ocenić stan istniejący, zdefiniowano wartości atrybutów metryk odnoszących się do postulatów What/Where/When.
What
0
0,5
1

Blok nie spełnia wymagań
Blok częściowo spełnia wymagania
Blok w pełni spełnia wymagania

Where
0
0,5
1

Blok ogranicza stosowalność do pojedynczej lokalizacji
Blok może być wykorzystany w wielu lokalizacjach, ale narzuca ograniczenia dotyczące sieci
teleinformatycznych byłych banków
Blok nie narzuca ograniczeń odnośnie do lokalizacji

When
0
0,5
1

Blok nie pozwala na dalszą rozbudowę
Rozbudowa capacity jest możliwa, ale rozbudowa o pojedynczy kwant jest droższa niż 30 000 USD
Blok pozwala na elastyczną rozbudową za relatywnie niski koszt

Dodatkowo zdefiniowano metrykę związaną z całkowitym kosztem posiadania (TCO). Przyjęto
założenie, że metryki TCO powinny pozwolić na porównanie różnych bloków budowlanych rozwiązań (SBB – Solution Building Block) w danej grupie ABB.
Dla bloków z grup Telco, Storage, Network zdefiniowano TCO, odpowiednio, jako koszt pojedynczego użytkownika, GB, portu etc.
Dla bloków klasy computing power wykorzystano szeroko dostępne benchmarki TPC-C (serwery, bazy danych) i SPEC (serwery aplikacyjne), definiując TCO jako koszt jednostki mocy obliczeniowej wyrażonej w TPC/SPEC.
Metryki miały stanowić punkt odniesienia dla oceny istniejącej architektury i wyznacznik wyboru finalnych rozwiązań.
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5. Identyfikacja bloków budowlanych rozwiązań (SBB) i mapowanie na zdefiniowane
w metamodelu architektoniczne bloki budowlane (ABB)
W kolejnym kroku do grupy architektów dołączył zespół ekspertów reprezentujących wszystkie
obszary technologiczne organizacji. Eksperci na podstawie zdefiniowanej metodyki i metamodelu:

•
•
•

zidentyfikowali istniejące w organizacji SBB,
dla każdego SBB zebrali krytyczne dane (informacje o instancji, koszcie itp.),
dokonali przyporządkowania wszystkich SBB do odpowiednich ABB.

Aby zapewnić sprawny przebieg zbierania danych, zdecydowano się na organizację kilkudniowych warsztatów, podczas których grupy odpowiedzialne za poszczególne obszary metamodelu
pracowały, pod kierunkiem architektów, nad zgromadzeniem i uporządkowaniem danych.

6. Opracowanie i prezentacja wyników
Podczas warsztatów zebrano olbrzymią ilość danych (ponad 100 zidentyfikowanych SBB). Aby
usprawnić analizę, zdecydowano się na wykonanie wizualizacji (rysunek 3).

Rysunek 3. Sposób wizualizacji architektury technicznej
Źródło: opracowanie własne.

Dla każdego obszaru/podobszaru metamodelu przygotowano wykres bąbelkowy, w którym:

•
•
•

na osi X oznaczono znormalizowany koszt rozwiązania (per użytkownik, kwant mocy, kwant
danych),
na osi Y oznaczono stopień, w jakim dany SBB spełnia założenia What/Where/When,
wielkość „bąbelka” obrazowała ilość istniejących w organizacji instancji danego SBB.

Przynależność danego bloku do jednego z czterech wskazanych na wykresie obszarów determinowała przyszłość rozwiązania. Przykładowy opis dla obszaru Middle Layer (serwery aplikacyjne
JEE) pokazuje rysunek 4.

Paweł Bartusch, Piotr Materny, Waldemar Piszczewiat
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Rysunek 4. Przykład wizualizacji obszaru Middlayer/3 layer platform
Źródło: opracowanie własne.

7. Podsumowanie
Przedstawione w artykule podejście do opisu architektury technologicznej stanowi tylko wycinek prac wykonanych w ramach formułowania strategii infrastruktury IT. Na podstawie zebranych
danych i dzięki przejrzystej metodzie prezentacji zespołowi architektów infrastruktury udało się:

•
•
•
•
•

sformułować wizję docelowej architektury technicznej organizacji oraz świadomość koniecznych do zrealizowania działań na poziomie CxO,
połączyć strategię w warstwie infrastrukturalnej z planami warstwy procesowo/aplikacyjnej,
dokonać wyboru przyszłościowych technologii i skupić się wokół nich przy budowie nowych
rozwiązań,
określić scenariusze tranzycji i podjąć decyzje (do wygaszenia technologii włącznie), które
w bezpośredni sposób miały wpływ na wysokość kosztów utrzymania ponoszonych przez
pion IT,
zintegrować zespoły pochodzące z obu organizacji wokół wspólnie zdefiniowanych pryncypiów.

Zaprezentowany w artykule sposób opisu architektury technicznej nie był tylko jednorazowym
produktem projektu integracyjnego. Jest on cały czas stosowany jako narzędzie w procesie zarządzania architekturą.
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Bogdan Głuszkowski

Metody zmniejszania złożoności
architektury
1. Wstęp
Zgodnie z danymi budżetowymi administracji Stanów Zjednoczonych, liczba projektów IT, których rządowi USA nie udaje się zrealizować w założonym budżecie, czasie lub zakresie, stale wzrasta. W 2007 r. takich projektów było ok. 30%, w 2008 r. już 43%, a w 2009 r. 66%. W 2010 r. odsetek
nieudanych projektów wzrósł aż do 85%.
Roczne straty administracji USA spowodowane niepowodzeniami projektów IT są porównywalne z kosztami, które rząd przeznaczył na walkę z kryzysem ekonomicznym z 2008 r. W skali świata
straty te szacuje się na 500 mld USD miesięcznie!
Niektórzy twierdzą, że przyczyną niepowodzeń może być słaba komunikacja pomiędzy ludźmi z IT a biznesem. Nie ma jednak dowodów na to, żeby w latach 2007––2010 ta komunikacja
tak znacząco się pogorszyła. Inni z kolei sugerują, że przyczyną jest wzrost liczby funkcjonalności
implementowanych w systemach. Ale tutaj również nie ma dowodów, aby liczba funkcjonalności
wzrastała w takim samym stopniu, jak wzrasta liczba niepowodzeń. Najbardziej prawdopodobną
przyczyną wzrastającej liczby nieudanych projektów IT jest wzrost ich złożoności.
Złożoność to cecha systemu, która powoduje, że jest on trudny do użycia, zrozumienia, zarządzania lub implementacji1. Gdy systemy stają się coraz bardziej złożone, wtedy wysiłek wymagany
do ich planowania i budowy staje się coraz większy, przy czym złożoność systemu rośnie szybciej
niż liczba dodawanych doń funkcjonalności czy zależności od innych systemów. W 1979 r. Scott
Woodfiled przeprowadził eksperyment, który wykazał, że wzrost liczby funkcjonalności o 25% powoduje dwukrotny wzrost złożoności2.

2. Architektura korporacyjna – odpowiedź na rosnącą złożoność
Problem złożoności projektów IT, wstępnie zidentyfikowany 25 lat temu, gdy architektura korporacyjna powstawała, dzisiaj praktycznie dochodzi do punktu krytycznego. Złożoność i koszty
systemów wzrosły wykładniczo, a łatwość uzyskiwania realnej wartości z użycia tych systemów
dramatycznie zmalała3.
Architektura korporacyjna miała zaadresować problem rosnącej złożoności organizacji, łącznie
z jej komponentami technologicznymi. W tym celu powstało wiele metodyk zarządzania architekturą korporacyjną, aby zmniejszyć ryzyko i poprawić jakość efektów planowania i budowy złożonych rozwiązań informatyczno – organizacyjnych. Pomimo to żadna z dzisiejszych metodyk nie definiuje, czym złożoność jest, jak ją można kontrolować lub sprawdzać, czy udało się ją zmniejszyć
lub wyeliminować. Jedynym proponowanym przez istniejące metodyki sposobem radzenia sobie
ze złożonością architektury jest strukturyzacja danych o przedsiębiorstwie we wspólnym języku
1
2

3

CUEC, Standard Definitions of Common Terms, http://www.cuec.info/files/5613/3555/1743/CUEC-StdCommonTerminology-Latest.pdf (data odczytu: 09.0.1.2013).
S. N. Woodfield, An Experiment on Unit Increase in Problem Complexity, IEEE, 1979. Wniosek o 100% wzroście złożoności będącym skutkiem 25% wzrostu funkcjonalności został rozpropagowany przez Roberta Glass’a w książce Fact’s
and Fallacy’s about Software Engineering, przez co w literaturze przedmiotu jest on często nazywany prawem Glass’a.
R. Sessions, Simple Architectures for Complex Enterprises, Microsoft Press, 2010.
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i formacie4. Po 25 latach od powstania koncepcji architektury korporacyjnej konstruowanie ,,prostej” architektury jest wciąż kwestią wyczucia.

3. Model złożoności oprogramowania
Żeby wyobrazić sobie, czym jest złożoność systemu, od czego zależy i jak wpływa na koszty budowy rozwiązań, przeanalizujemy tutaj dwa proste programy. Pierwszy program rozpoznaje i wyświetla wynik rzutu jedną monetą (rysunek 1).

Rysunek 1. Program rozpoznający i wyświetlający wynik rzutu jedną monetą
Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Sessions, Single Architecture for Complex Enterprises, Microsoft Press, 2010.

Taki program będzie miał jedną zmienną o dwóch możliwych wartościach. Będzie miał dwie
ścieżki przejścia, więc trzeba będzie przeanalizować dwie ścieżki, aby go zrozumieć, oraz wykonać
dwa testy, aby się upewnić, że działa poprawnie. Wreszcie taki program może się znaleźć w dwóch
różnych stanach końcowych: orzeł lub reszka.
Drugi program rozpoznaje wynik rzutu dwiema monetami (rysunek 2).

Rysunek 2. Program rozpoznający i wyświetlający wynik rzutu dwiema monetami
Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Sessions, op.cit.

Taki program będzie miał już dwie zmienne, każda o dwóch możliwych wartościach, przechowujące wyniki rzutu dwiema monetami. Będzie miał już cztery ścieżki przejścia, więc trzeba będzie
przeanalizować cztery ścieżki, aby go zrozumieć, oraz wykonać cztery testy, aby się upewnić, że
działa poprawnie. Wreszcie w takim programie liczba możliwych stanów końcowych będzie wynosiła 4: orzeł + orzeł lub orzeł + reszka lub reszka + orzeł lub reszka + reszka.
4

M.G. Richards, N.B. Shah, D.E. Hastings, D.H. Rhodes, Managing Complexity with the Department of Defense
Architecture Framework: Development of a Dynamic System Architecture Model, MIT, Engineering Systems Division,
Working Paper ESD-WP-2007-09, s. 1.
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Liczba tych stanów określa liczbę ścieżek przejścia, zmiennych i ich znaczących wartości, ścieżek
do analizy, testów do wykonania.
Pierwszy program ma dwa stany końcowe, drugi cztery. Liczba stanów estymuje nam liczbę testów, które trzeba przeprowadzić, estymuje liczbę linii kodu, które zawiera program oraz estymuje ilość analizy, którą trzeba przeprowadzić, aby go zrozumieć. Za estymator złożoności systemu
można więc przyjąć liczbę znaczących stanów, w których ten system może się znaleźć.
Ilość koniecznej analizy, liczba koniecznych testów oraz liczba linii kodu do napisania przekłada
się na pewno na koszty rozwoju systemu. Lecz w jakim stopniu?
Otóż według Garnera, usunięcie zbędnej złożoności zmniejsza TCO liczone na jednego użytkownika o 55%5. W literaturze przedmiotu można też znaleźć hipotezę, że zależność kosztów rozwoju
i utrzymania systemu od jego złożoności jest liniowa6. Gdyby tak było, to zmniejszenie złożoności
np. o 70% powinno nam zmniejszyć koszty rozwoju o 70%!

4. Metody kontrolowania złożoności
Przyjęliśmy, że estymatorem złożoności systemu jest liczba stanów, w których może się on
znaleźć. Zmniejszanie złożoności będzie więc polegało na zmniejszaniu liczby stanów końcowych
systemu. Istnieją dwie metody zmniejszania złożoności poprzez zmniejszanie liczby stanów końcowych systemu (układu systemów): upraszczanie oraz partycjonowanie7. Krótko przyjrzymy się
z każdej z tych metod.

4.1. Upraszczanie
Rysunek 3 przedstawia cztery systemy A, B, C i D wzajemnie połączone. Każdy z tych systemów
może się znaleźć w jednym z sześciu możliwych stanów końcowych, czyli każdy z systemów ma
złożoność 6.

Rysunek 3. Wyjściowy układ czterech systemów o całkowitej złożoności 1 296 stanów
Źródło: opracowanie własne.

Ponieważ systemy są od siebie mocno zależne, to cały układ czterech systemów ma złożoność
6 x 6 x 6 x 6 = 1 296 stanów, w których może się znaleźć (dla lepszego zrozumienia, w miejsce systemów możemy z powodzeniem wstawić np. kostki do gry).
Upraszczanie układu polega na likwidacji stanów, w których może się on znaleźć. Zastosowanie
metody upraszczania może oznaczać np. zmniejszenie liczby stanów wybranych lub wszystkich
5
6
7

L. Mieritz, Frameworks that Matter: Using TCO and TVO to Identify, Develop and Drive Business and IT Improvements,
Gartner, 2009, s.10.
R. Sessions, A Fundamental Metric for Predicting IT Success, ObjectWatch, 2012.
R. Sessions, Simple Architectures for Complex Enterprises, op.cit.
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systemów (lub kostek) przedstawionego układu. Jeśli dla każdego z systemów zmniejszylibyśmy
liczbę jego stanów z 6 do 5 (czyli zamiast kostek sześciościennych zastosowalibyśmy kostki pięciościenne), to układ wynikowych miałby już złożoność 5 x 5 x 5 x 5 = 625, czyli o blisko 50% mniejszą
od złożoności układu wyjściowego (rysunek 4).

Rysunek 4. Układ uproszczony poprzez zmniejszenie liczby stanów systemów
Źródło: opracowanie własne.

Dla architektury korporacyjnej oznacza to, że usunięcie nawet małej liczby zbędnych funkcjonalności/kroków procesów istotnie zmniejszy złożoność architektury jako całości. Na przykład: czy
funkcja windykacji koniecznie musi wysyłać cokwartalne raporty? Jeśli nie, to zrezygnujemy z nich.
W efekcie uzyskamy zmniejszenie złożoności procesów biznesowych i systemów informatycznych
firmy, co przełoży się na zmniejszenie kosztów ich utrzymania i rozwoju. Przy tym zmniejszenie
tej złożoności i kosztów będzie procentowo znacznie większe niż procentowe zmniejszenie liczby
funkcjonalności.
Inne zastosowanie metody upraszczania może polegać na usunięciu całego systemu (kostki)
z układu. W efekcie usunięcia jednego z systemów otrzymamy układ o złożoności 6 x 6 x 6 = 216
stanów, czyli uzyskamy blisko 85% zmniejszenie złożoności (patrz rysunek 5).

Rysunek 5. Układ uproszczony poprzez usunięcie jednego z systemów
Źródło: opracowanie własne.

Przechodząc do architektury korporacyjnej – likwidując całe funkcje biznesowe, osiągamy jeszcze większe zmniejszenie złożoności (a więc kosztów) niż przy upraszczaniu polegającym na ujmowaniu pojedynczych funkcjonalności. Przykładami działań zmniejszających złożoność architektury korporacyjnej w ten sposób mogą być outsourcing lub konsolidacja (standaryzacja) funkcji
przedsiębiorstwa.
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4.2. Partycjonowanie
Drugą metodą radzenia sobie ze złożonością układu jest partycjonowanie. Partycjonowanie wywodzi się z teorii zbiorów i polega na dzieleniu układu (zbioru) na rozłączne części (podzbiory),
w które w sumie dają cały układ wyjściowy8.
Spartycjonowanie układu czterech kostek może polegać na jego podzieleniu np. na dwa oddzielne (niezależne) układy dwu-kostkowe (rysunek 6).

Rysunek 6. Partycjonowanie układu kostek
Źródło: opracowanie własne na podstawie: R. Sessions, op.cit.

Każdy z otrzymanych układów będzie miał złożoność równą 6 x 6 = 36 stanów. A ponieważ oba
układy będą od siebie niezależne, to złożoność układu jako całości będzie wynosiła 36 + 36 = 72
stanów. Stanowi to ok. 5% złożoności układu wyjściowego, więc w wyniku partycjonowania układu
czterech kostek uzyskujemy blisko 95% zmniejszenie jego złożoności!
Partycjonowanie układu systemów nie jest już takie łatwe, jak partycjonowanie układu kostek.
Wynika to z faktu, że zintegrowane systemy jednak od siebie zależą. Układ czterech systemów
możemy więc podzielić np. na dwie partycje, z których każda składać się będzie z dwóch systemów.
Dodatkowo w skład z każdej z partycji musi wejść niezbędny do jej działania zestaw usług świadczonych przez partycję sąsiednią (patrz rysunek 7). Ten zestaw usług enkapsuluje (przykrywa) złożoność realizujących je systemów, więc złożoność tych usług widziana od strony konsumenta powinna być mniejsza niż złożoność realizujących je systemów.

Rysunek 7. Spartycjonowanie układu czterech systemów
Źródło: opracowanie własne.

W przedstawionym przykładzie przyjęto, że każdy z zestawów usług wystawianych przez realizujące je partycje również ma złożoność 6. Przy takim założeniu złożoność każdej z partycji będzie
wynosiła 6 x 6 x 6 = 216 stanów, a złożoność całości układu będzie w sumie wynosiła 216 + 216 =
432 stanów. Daje to ponad 65% zmniejszenie złożoności układu wyjściowego.
8

Wikipedia, Partition of a set, http://en.wikipedia.org/wiki/Partition_of_a_set (data odczytu: 2013-01-09).
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4.3. Partycjonowanie przy użyciu relacji równoważności
Przedstawiony przykład partycjonowania układu czterech systemów dzielił go na dwie partycje,
z których każda zawierała po dwa systemy, plus usługi partycji sąsiedniej. Jednak zastosowany
podział jest tylko jednym z wielu możliwych sposób podziału.
Liczba możliwych podziałów zbioru elementów zależy od liczności tego zbioru i jest wyrażona
liczbą Bella9. Liczba możliwych podziałów zbioru 1-elementowego wynosi 1, liczba możliwych podziałów zbioru 4-elementowego wynosi 15, a liczba możliwych podziałów zbioru 9- elementowego wynosi 21 147.
Z pomocą w wyborze jednego, najlepszego dla danego zastosowania, sposobu podziału zbioru
elementów przychodzi relacja równoważności10. Relacja równoważności to relacja dwuargumentowa, określona na pewnym zbiorze elementów i utożsamiająca ze sobą w pewien sposób jego
elementy. Relacja równoważności R określona na zbiorze X posiada następujące cechy: jest zwrotna (dla wszystkich x ∈ X mamy x R x), symetryczna (dla dowolnych x, y ∈ X z faktu, że x R y, wynika,
że y R x) i przechodnia (dla wszystkich x, y, z ∈ X zachodzi wynikanie: jeżeli x R y oraz y R z, to x R z).
Określenie relacji równoważności dla danego zbioru powoduje, że taka relacja ustanawia podział tego zbioru na rozłączne podzbiory (klasy równoważności) według tej relacji. Na przykład
w zbiorze ubrań w sklepie relacją równoważności mogłaby być relacja: kosztuje tyle samo. Taka relacja spowoduje podział całego zbioru ubrań w sklepie na podzbiory ubrań kosztujących tyle samo.
Każde z ubrań znajdzie się w dokładnie jednym podzbiorze.
Szukając najlepszego (tzn. o najmniejszej złożoności) sposobu podziału architektury korporacyjnej na moduły (partycje), szukamy takiej relacji równoważności określonej na zbiorze funkcji
przedsiębiorstwa, która wygeneruje układ o maksymalnej liczbie partycji i jednocześnie minimalnej liczbie zależności pomiędzy nimi. Relacją generującą taki układ jest relacja synergiczności11:
dwie funkcje przedsiębiorstwa są synergiczne, jeśli jedna potrzebuje drugiej, a druga potrzebuje
pierwszej do tego, aby działać efektywnie.
Weźmy układ 8 funkcji biznesowych A-H, gdzie A/C ( „/” oznacza zależność, czyli A zależy od C),
A/F, A/G, G/F, F/B, B/E, B/D, B/H, D/H oraz E/D. Jedną z możliwości podzielenia zestawu tych funkcji
na partycje przedstawia rysunek 8 (zależności funkcji wewnątrz partycji nie są pokazane, a zależności funkcji pomiędzy partycjami reprezentuje strzałka). Widzimy, że liczba zależności pomiędzy
partycjami jest całkiem spora.

Rysunek 8. Spartycjonowanie układu ośmiu funkcji biznesowych – opcja 112
Źródło: R. Sessions, The Mathematics of IT Simplification, ObjectWatch, 2011.

9
10
11
12

Wikipedia, Bell number, http://en.wikipedia.org/wiki/Bell_number (data odczytu: 2013-01-10).
Wikipedia, Equivalence relation, http://en.wikipedia.org/wiki/Equivalence_relation (data odczytu: 2013-01-10).
R. Sessions, Simple Architectures for Complex Enterprises, op. cit.
R. Sessions, The IT Complexity Crisis: Danger and Opportunity, ObjectWatch, 2009.
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Po zastosowaniu metody partycjonowania za pomocą relacji synergiczności uzyskamy układ
o największej możliwej liczbie partycji i najmniejszej możliwej liczbie zależności między nimi –
otrzymamy układ o najmniejszej możliwej złożoności (rysunek 9).

Rysunek 9. Spartycjonowanie układu ośmiu funkcji przy użyciu relacji synergiczności13
Źródło: ibidem.

W efekcie upraszczania i partycjonowania daje się uzyskiwać zmniejszenie złożoności nawet do
99%. W praktyce tak ogromne rezultaty nie są osiągane i należy je raczej traktować jako teoretyczne maksima. W praktyce po zastosowaniu przedstawionych metod, udaje się osiągać ok. 80–90%
zmniejszenie złożoności budowanych rozwiązań12.

5. Zakończenie
Historia podejścia do złożoności w architekturze korporacyjnej wydaje się analogiczna do historii podejścia do baz danych. Do 1970 r. bazy danych były w większości oparte na modelach sieciowych – rekordy bazy zawierały wskaźniki do rekordów, które zawierały wskaźniki do rekordów.
Sieciowy model baz danych nie miał żadnych matematycznych, logicznych lub innych podstaw teoretycznych. Projektowanie takich baz danych było oparte na doświadczeniu i intuicji.
W 1970 r. Edgar Codd przedstawił13 osadzony w matematyce (oparty na matematycznym pojęciu relacji) model baz relacyjnych oraz sposoby walidacji, czy dane w bazie danych są dobrze,
czy źle zorganizowane (koncepcja normalizacji danych). Model ten był początkiem baz relacyjnych,
które są dziś powszechnie stosowane.
Podobnie jest dzisiaj z architekturą korporacyjną. Istnieje wiele metodyk zarządzania architekturą korporacyjną, jednak żadna z nich nie ma matematycznych lub logicznych podstaw. W zakresie projektowania architektury polegają one na doświadczeniu, intuicji czy szczęściu. Takie podejście czasami daje dobre wyniki, a czasami nie. Innymi słowy, wyniki konstruowania architektury
korporacyjnej nie są dzisiaj ani powtarzalne, ani weryfikowalne.
Przedstawione podejście do zmniejszania złożoności architektury korporacyjnej opracowane
przez Rogera Sessionsa ma swoje źródła w teorii zbiorów. Przy założeniu, że celem architekta korporacyjnego jest konstruowanie m.in. prostej architektury, podejście to może zapewnić powtarzalność i weryfikowalność wyników jej projektowania.
Dobra architektura to prosta architektura.

13

R. Sessions, The Mathematics of IT Simplification, op. cit.

20

Oblicza architektury korporacyjnej

Literatura
Codd E., A relational Model for Large Shared Data Banks, ,,Communications of the ACM” 1970 vol. 13, no. 6, IBM Research Lab, San Jose, s. 377-387.
Mieritz L., Frameworks that Matter: Using TCO and TVO to Identify, Develop and Drive Business and IT Improvements,
Gartner, 2009.
Richards M. G., Shah N. B., Hastings D. E., Rhodes D. H., Managing Complexity with the Department of Defense Architecture Framework: Development of a Dynamic System Architecture Model, MIT, Engineering Systems Division, Working
Paper ESD-WP-2007-09.
Sessions R., A Fundamental Metric for Predicting IT Success, ObjectWatch, 2012.
Sessions R., Simple Architectures for Complex Enterprises, Microsoft Press, 2010.
Sessions R., The IT Complexity Crisis: Danger and Opportunity, ObjectWatch, 2010.
Sessions R., The Mathematics of IT Simplification, ObjectWatch, 2011.
Woodfield S. N., An Experiment on Unit Increase in Problem Complexity, IEEE, 1979.

Źródła sieciowe
CUEC, Standard Definitions of Common Terms, CUEC, http://www.cuec.info/files/5613/3555/1743/CUEC-Std-CommonTerminology-Latest.pdf (data odczytu: 09.01.2013).
Wikipedia, Bell number, http://en.wikipedia.org/wiki/Bell_number (data odczytu: 10.01.2013).
Wikipedia, Equivalence relation, http://en.wikipedia.org/wiki/Equivalence_relation (data odczytu: 2013-01-10).
Wikipedia, Partition of a set, http://en.wikipedia.org/wiki/Partition_of_a_set (data odczytu: 09.01.2013).

Autor
Bogdan Głuszkowski pracuje w IT od ponad 20 lat. W IT dla telekomunikacji pracuje
14 lat: od dwóch lat jako architekt korporacyjny w Orange Polska, a wcześniej jako kierownik zespołu architektów, kierownik projektów, architekt segmentu OSS, architekt
rozwiązań i analityk biznesowy w PTC.
W Orange Polska zajmuje się m.in. problemem złożoności architektury korporacyjnej IT
oraz modelem operacyjnym przedsiębiorstwa.
Członek CUEC oraz AEA. Absolwent Informatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej oraz Podyplomowego Studium Efektywnego Zarządzania IT w Przedsię
biorstwie na SGH.
Kontakt: http://www.linkedin.com/in/bogdangluszkowski

21

Krzysztof Gwardys

Wybrane zagadnienia związane
z dostosowaniem metody ADM
do potrzeb organizacji
1. Wstęp
Wdrażanie praktyki architektonicznej w organizacji obejmuje najczęściej działania w dwóch
obszarach: organizacyjnym oraz przy budowie repozytorium architektonicznego. Mimo, że są one
wzajemnie powiązane, zakres prac w nich prowadzonych wynika z przyjętych celów wdrożenia architektury korporacyjnej. Na przykład wykorzystanie architektury jako narzędzia do planowania
transformacji organizacji może być skupione na opracowaniu modelu architektonicznego oraz
strategii i planu przejścia, natomiast uporządkowanie bieżącego zarządzania zmianą może być
skoncentrowane na procesach zarządzania zmianą w architekturze w powiązaniu z zarządzaniem
portfelem projektów, programami i poszczególnymi projektami. Oczywiście w drugim przypadku
duże znaczenie będzie miało ustalenie stosownych struktur organizacyjnych oraz ich kompetencji.
W niniejszym opracowaniu przedstawiona zostanie metoda ADM (ang. Architecture
Development Method) wraz z komentarzem dotyczącym możliwości jej dostosowania. ADM stanowi jeden z zasadniczych elementów ram architektonicznych TOGAF1 wykorzystywany do budowy modelu architektury korporacyjnej oraz powiązanych z nim produktów służących planowaniu
jej realizacji oraz nadzorowi wdrożenia.
Dostosowanie metody ADM przedstawione zostało w trzech „widokach”:

•
•
•

zasadnicze decyzje, jakie należy podjąć przed przystąpieniem do projektu architektonicznego,
punkty swobody umożliwiające „regulacje” zakresu zastosowania ADM,
potencjalne obszary dostosowania poszczególnych faz cyklu architektonicznego.

2. Zwięzły opis metody ADM2
Metoda ADM zakłada realizację architektury w następujących po sobie fazach cyklu
architektonicznego:

•

1
2

Przygotowanie (ang. Preliminary Phase). Zasadniczym przeznaczeniem tej fazy jest przygotowanie organizacji do projektu, jakim jest zbudowanie architektury korporacyjnej. Jak
w przypadku każdego przedsięwzięcia, konieczne jest określenie jego uzasadnienia biznesowego, organizacji, zakresu, czasu realizacji i kosztów. Dodatkowo specyfika architektury korporacyjnej wymaga tego, aby dookreślić model organizacyjny oraz nadzorczy, dostosować
ramy architektoniczne do potrzeb organizacji, ustalić wstępnie w perspektywie biznesowej
pryncypia, cele i czynniki sterujące. Zwykle opracowanie architektury korporacyjnej wymaga
stosownego zaplecza narzędziowego (np. repozytorium architektonicznego, narzędzi klasy
CASE do modelowania architektury), stąd wskazane jest przygotowanie się do ich wyboru
(np. określenie kryteriów ich oceny).

The Open Group, TOGAF Version 9, 2009.
Na podstawie: K. Gwardys, Planowanie transformacji organizacji publicznej z zastosowaniem architektury korporacyjnej, referat na konferencję TIAPISZ, Warszawa, 2011.
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Faza A – wizja architektury (ang. Architecture Vision). W tej fazie rozpoczyna się projekt architektury korporacyjnej. Jest dokonywany przegląd i dookreślenie pryncypiów, celów i czynników sterujących w perspektywie biznesowej. Weryfikuje się zakres prac architektonicznych.
Identyfikowani są udziałowcy architektury oraz ich potrzeby (określane często jako „troski”).
Definiuje się wymagania biznesowe oraz określa ograniczenia architektury. Głównym produktem wytworzonym w tej fazie jest wizja architektury przedstawiająca na wysokim poziomie ogólności docelową definicję architektury. Pracami pomocniczym są: dostosowanie
ram architektonicznych do potrzeb organizacji oraz ocena potencjału organizacji, mająca
szczególne znacznie dla powodzenia całości przedsięwzięcia. Ocena ta z jednej strony przedstawia aspiracje organizacji co do jej oczekiwanego przyszłego stanu w kontekście aktualnej
rzeczywistości, a z drugiej – dostarcza informacji o gotowości do zmiany (np. kompetencjach
personelu czy poziomie dojrzałości).
Faza B – architektura biznesowa (ang. Business Architecture). Zarówno faza B, jak i fazy C i D
dotyczą opracowania architektury w jej poszczególnych domenach. Specyfika tych domen
jest kluczowa i wyróżniająca je, niemniej sam sposób działania jest analogiczny. W fazie B, C
i D określa się, w miarę możliwości, modele referencyjne. Najczęściej jest to możliwe w przypadku „typowych” organizacji, np. operatora telekomunikacyjnego. Modele referencyjne
mogą zawierać wybraną część wzorcowych komponentów organizacji (m.in. procesy biznesowe, obiekty danych, aplikacje), które mogą być wykorzystane w toku prac nad architekturą
poszczególnych domen. Cechą wspólną omawianych faz jest określenie punktów widzenia –
sposobu opracowania widoku (tj. spójnego fragmentu modelu architektonicznego) i jego zawartości, sposobu odnoszącego się do konkretnego obszaru troski interesariusza / interesariuszy architektury korporacyjnej. Zrozumienie rzeczywistego zapotrzebowania na „punkty
widzenia” ma zasadnicze znaczenia dla użyteczności architektury. Innych informacji będzie
oczekiwać dyrektor informatyki (np. zakres modyfikacji istniejących systemów informatycznych), innych projektant systemu informatycznego (np. wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne danego komponentu oprogramowania) czy też dyrektor departamentu biznesowego (np. planowana specyfikacja procesu biznesowego i związane z nią zmiany organizacyjne).
Posiadając określone punkty widzenia i modele referencyjne, można przystąpić do zasadniczych prac będących przedmiotem faz B, C i D, tj. do opracowania architektury w danej domenie dla stanu bazowego i docelowego. Po jej wykonaniu przystępuje się do tzw. analizy
luk, mającej na celu określenie niezbędnych zmian zachodzących pomiędzy komponentami
występującymi w stanie bazowym i docelowym. W wyniku tej analizy mogą być określone
nowe komponenty. Dodatkowo mogą być wskazane niezbędne zmiany w komponentach już
istniejących (w szczególnym przypadku komponenty mogą być przeznaczone do usunięcia).
Równolegle do pracy nad komponentami w danej domenie architektonicznej są tworzone
wymagania ich dotyczące (ostatecznie przybierają one postać specyfikacji wymagań). W fazie B zakres tych działań dotyczy szczególnych dla domeny biznesowej elementów, m.in. celów biznesowych, struktury organizacyjnej oraz procesów, funkcji i usług biznesowych.
Faza C – architektura systemów informatycznych (ang. Information System Architecture).
Działania realizowane w fazie C są analogiczne do przedstawionych powyżej, niemniej ich
zakres obejmuje specyficzne dla domeny aplikacji i danych elementy, m.in. dane na poziomie
biznesowym i logicznym, komponenty oprogramowania i realizowane przez nie usługi aplikacyjne.
Faza D – architektura techniczna (ang. Technology Architecture). Działania realizowane w fazie D są analogiczne do przedstawionych w fazie B, niemniej ich zakres obejmuje specyficzne
dla domeny technicznej elementy, m.in. infrastrukturę programową, infrastrukturę sprzętową, topologię sieciową, środowiska (np. produkcyjne, testowe) i ich lokalizacje.
Faza E – możliwości i rozwiązania (ang. Opportunities and Solutions). Celem fazy E jest rozpoczęcie przygotowań do implementacji opracowanej architektury. Przeglądowi i weryfikacji są poddawane dotychczas opracowane produkty, w szczególności wizja architektury,
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architektury poszczególnych domen. Opracowuje się skonsolidowaną analizę luk. Istotnym
produktem wynikowym tej fazy są architektury pośrednie. Przedstawiają one stany organizacji występujące pomiędzy stanem istniejącym i docelowym. Architektury pośrednie umożliwiają podział planowanej zmiany na mniejsze części (iteracje, etapy). W obszarze planowania wstępnie jest określany portfel projektów oraz główne grupy zadań. Powstają ogólne
plany implementacji i migracji.
Faza F – planowanie migracji (ang. Migration Planning). Faza planowania migracji określa, jak
należy przejść ze stanu istniejącego do docelowego. Szczególnie istotne jest zaplanowanie
portfela projektów wraz z ich priorytetyzacją. Opracowana zostaje mapa drogowa oraz plan
implementacji i migracji z istniejących rozwiązań do nowej architektury. Projekty w myśl
TOGAF® są powiązane z tzw. kontraktami architektonicznymi, zawierającymi m.in. zasady
współpracy oraz zakres prac stanowiący podzbiór całości architektury korporacyjnej.
Faza G – nadzór implementacji (ang. Implementation Governance). Faza ta obejmuje monitorowanie i nadzór zgodności realizacji zatwierdzonych kontraktów architektonicznych z architekturą korporacyjną. Powstają tu systemy informatyczne oraz inne będące przedmiotem
prac komponenty organizacyjne. W ramach nadzoru implementacji zapewnia się warunki
umożliwiające wdrożenie produktów poszczególnych projektów (np. odpowiednie środowisko biznesowe). Finalnym działaniem tej fazy jest zamykanie projektów.
Faza H – zarządzanie zmianami (ang. Architecture Change Management). Jest ono realizowane na poziomie praktyki architektonicznej (np. zmiany procesów architektonicznych) oraz
zmian operacyjnych i strategicznych architektury per se. Monitorowane i analizowane są
zmiany biznesowe i technologiczne. W konsekwencji modyfikowane mogą być uprzednio dostosowane do organizacji ramy architektoniczne i pryncypia. W przypadku szczególnie istotnych zmian może być zainicjowane rozpoczęcie kolejnego cyklu ADM.

Rysunek 1. Metoda wytwarzania architektury (ADM) stosowana w TOGAF
Źródło: opracowane na podstawie The Open Group, TOGAF Version 9, 2009.
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Uwagi dotyczące rozumienia metody ADM:

•
•
•

Metoda ADM nie jest podejściem kaskadowym (ang. waterfall). Zakłada się iteracyjność
prac, przy czym pojedyncza iteracja nie musi obejmować wszystkich faz, a ich zakres jest
stosownie określany.
Poziom szczegółowości (głębokość), czas oraz zakres organizacyjny architektury są zasadniczymi zmiennymi rzutującymi na jej wielkość.
Powiązanie metody ADM z innymi metodykami (np. zarządzaniem portfela) istotnie wpływa
na zakres i sposób jej wykorzystania.

3. Kryteria decyzyjne związane z dostosowaniem ADM
Wdrażając metodę ADM w organizacji, należy podjąć szereg decyzji mających istotny wpływ
na jej dostosowanie, a w konsekwencji zakres prac architektonicznych. Poniżej zamieszczono listę
wybranych istotnych kryteriów decyzyjnych:
1. Cele i przyczyny wdrożenia architektury korporacyjnej. Przykładową przyczyną zastosowania architektury może być przeprowadzenie transformacji organizacji lub wprowadzenie
mechanizmu zarządzania bieżącymi zmianami. W konsekwencji różne będą zakresy zastosowania poszczególnych faz metody ADM.
2. Pryncypia i model operacyjny. Wpływają istotnie one na zasadniczy kształt architektury,
w szczególności style architektoniczne (np. zorientowanie na usługi).
3. Zakres organizacyjny. Organizacja może cechować się różną strukturą (np. federacyjną, hierarchiczną), co rzutuje m.in. na sposób i kolejność modelowania obszarów architektury. Na
przykład organizacje zawierające wiele analogicznych jednostek (np. punkty obsługi klienta,
restauracje sieciowe) będą dążyć do utworzenia reużywalnego modelu referencyjnego.
4. Dojrzałość architektoniczna organizacji. Nie jest zalecane wdrażanie architektury korporacyjnej z pominięciem kolejnych stopni dojrzałości3, stąd pojawia się konieczność ograniczenia zakresu zastosowania ADM.
5. Powiązanie istniejących w organizacji metodyk i praktyk z architekturą korporacyjną. Organizacja może już stosować metodyki i dobre praktyki dotyczące różnych obszarów zarządzania, np. strategicznego, portfelowego, usługami IT, bezpieczeństwem czy też wytwarzania
oprogramowania. Powinny być one powiązane z metodą ADM.
6. Wielkość organizacji oraz dostępne w niej zasoby. Metoda ADM stanowi zwykle jedno z wielu narzędzi organizacji i tak jak inne musi być dostosowana do możliwości jej absorpcji oraz
cechować się oczekiwaną efektywnością. Na przykład zespół 10 architektów korporacyjnych
nie będzie stanie stosować metody, której opis stanowi 1000 stron, liczba typów widoków
przekroczy 100, przy ilości makroprocesów rzędu kilkudziesięciu i ponad 100 systemach IT.

4. Punkty swobody związane z dostosowaniem ADM
Punktami swobody nazywa się takie elementy metody, które można potraktować jako regulator ustawialny w pewnym zakresie wartości (tj. „od minimum do maksimum”).
Oto wybrane punkty swobody wpływające istotnie na dostosowania metody ADM:
1. Zakres wdrożenia ładu architektonicznego. Stosując metodę ADM, mamy do czynienia z procesami wynikającymi z niej bezpośrednio (tj. skorelowanymi z poszczególnymi fazami, np.
opracowanie architektury biznesowej) lub pośrednio (np. zarządzania pryncypiami, standardami czy odstępstwami). Procesy realizowane są przez stosowane komórki organizacyjne
(np. biuro architektury) i cechują się typowymi własnościami, jak np. cele, produkty wejściowe i wyjściowe (np. kontrakt architektoniczny). Wymienione elementy wchodzą w zakres
tzw. ładu architektonicznego (ang. Architecture Governance). Zakres jego wdrażania jest
3

United States Department of Commerce, Enterprise Architecture Capability Maturity Model, 2007.
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regulowalny i istotnie zależy od tego, czy istotą prac jest planowanie zmiany organizacyjnej,
czy też bieżące zarządzanie architekturą.
Wprowadzenie podejścia iteracyjnego. Metoda ADM, choć nie jest to uwidocznione na cyklu następujących po sobie faz, jest iteracyjna. Iteracje wyłaniane są zwykle w ramach etapów budowy architektury, planowania zmiany i nadzoru implementacji. W budowie architektury można wyłonić iteracje powiązane z głębokością jej opisu (np. iteracja dla poziomu
strategicznego, iteracje dla poszczególnych segmentów, tj. obszarów organizacji). Zgodnie
z TOGAF architektury na poziomie poszczególnych systemów (ang. capability architecture)
mogłyby być opracowywane zgodnie z metodą ADM, choć wydaje się, że w tym wypadku
do rozważenia pozostaje dostosowanie typowego procesu wytwórczego (np. OpenUP, FDD,
Scrum/XP)4. Z natury rzeczy opracowanie planu implementacji i migracji wymagać będzie
podejścia iteracyjnego. Nadzór implementacji również będzie się cechować iteracjami, przynajmniej na poziomie poszczególnych architektur pośrednich.
Określenie poziomu (głębokości). W ramach dostosowania ADM wskazane jest określenie,
na jakich poziomach szczegółowości opisywana będzie architektura. Zwykle poziom strategiczny umożliwia wyłączenie podejmowanie odgórnych decyzji, natomiast w celu zarządzania zakresem konieczne jest już opracowanie architektury na poziomie segmentów organizacji. Architektura poszczególnych systemów informatycznych bywa wyłączona z prac
w głównym cyklu architektonicznym, szczególnie gdy przyjmie się założenie, że będzie dostarczana w ramach realizacji poszczególnych projektów.
Czas tworzonej architektury korporacyjnej (tj. czas do uzyskania stanu TO-BE). Rozważając
czas, na który powinna być tworzona architektura, można mieć dwa biegunowo przeciwległe
podejścia. W pierwszym podejściu architektura tworzona jest dla stanu AS-IS, dając organizacji możliwość zarządzania bieżącymi zmianami i jej ewolucyjnego dostosowania. W drugim
tworzony jest odległy czasowo stan TO-BE (np. 5 lat) i szereg architektur pośrednich zmierzających do niego. W tej sytuacji architektura może posłużyć do planowania transformacji
organizacji. Pomiędzy wspomnianymi biegunami znajdzie się prawdopodobnie większość
projektów architektonicznych.
Zakres opisu domen architektonicznych. Zakres opisu domen wynika pośrednio z celów i potrzeb związanych z tworzeniem architektury. Należy zwrócić uwagę, że szczegółowość poszczególnych poziomów architektury będzie odmienna, a opisy elementów modelu mogą
zawierać różną liczbę właściwości (np. komponent aplikacyjny we właściwościach może mieć
wskazany rodzaj, właściciela, parametry kosztowe, parametry dotyczące złożoności). Zakres
stosowanych typów elementów oraz relacji ich wiążących również podlega wyborowi i dostosowaniu.

5. Przykłady dostosowania poszczególnych faz metody ADM
Poniżej wskazano możliwości dostosowania metody ADM w kontekście jej faz. Przyjęto formę
komentarza powiązanego z daną fazą. Stanowi on wyłącznie wskazanie możliwości dostosowawczych, a nie zalecenia, które można określić w kontekście danej organizacji.

5.1. Przygotowanie
Główne produkty fazy przygotowania skupione są wokół organizacji prac architektonicznych
oraz metody ich prowadzania. Należy zwrócić uwagę, że zakres prac architektonicznych zostanie
określony dopiero w kolejnej fazie, stąd trudno precyzyjnie mówić o stosownej dla nich organizacji
i metodzie5. W ramach przygotowania wskazana jest ocena aktualnych kompetencji architektonicznych, w tym poziomu dojrzałości architektonicznej organizacji, a w konsekwencji ewentualne
4
5

W takiej sytuacji wystąpi konieczność zapewniania spójności pomiędzy ADM i procesami wytwórczymi, w szczególności na poziomie modeli architektonicznych z różnych poziomów.
Dotyczy to zwłaszcza cyklu realizowanego po raz pierwszy.
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uzupełnienie i wyrównanie wiedzy. Elementy metodyczne i organizacyjne mogą być wstępnie
określone w przypadku pierwszego cyklu ADM. W przypadku kolejnych można zastanowić się nad
oceną ich dotychczasowego funkcjonowania. Ważne są decyzje strategiczne dotyczące stosowanej
metody, np. czy metamodel architektury będzie bazować na TOGAF, czy też na języku ArchiMate6,
oraz jakie modele i metamodele referencyjne powinny być uwzględnione.

5.2. Faza A – wizja architektury
Dwa zasadnicze oblicza fazy A, tj. uruchomienie projektu architektonicznego i określenie wizji
architektury, prowadzą do odmiennych podejść dostosowawczych. Co gorsza, występuje tu typowy dylemat przyczynowo-skutkowy: „Czy pierwsza jest wizja, czy karta projektu architektonicznego (ang. Statement of Architecture Work)?”. Oczywiście prace nad wizją architektury i jej zakresem
powinny się toczyć iteracyjnie. Odniesienie się w niniejszej fazie do kryteriów decyzyjnych (por.
p.3) jest zasadnicze dla obu tych obszarów. W szczególności określenie zakresu organizacji przekłada się bezpośrednio zakres prac nad modelem architektonicznym, a cele i pryncypia wpłyną
na postać modelu docelowego organizacji. Ponieważ w niniejszej fazie uruchamiany jest projekt
architektoniczny, jego organizacja i metoda realizacji muszą być ustalone. W przypadku pierwszego cyklu architektonicznego szczegóły metodyczne mogą być doprecyzowane w takcie przedsięwzięcia. W fazie tej trudne może być pełne zdefiniowanie metamodelu architektury stanowiącego
element metody (m.in. określenie wszystkich pojęć i występujących między nimi relacji, punktów
widzenia, widoków).
Na potrzeby wizji architektury dobrą praktyką jest tworzenie scenariuszy biznesowych opisujących docelowy stan organizacji. Metodę budowy architektury, w szczególności określenie niezbędnych punktów widzenia i widoków, można oprzeć na analizie interesariuszy i ich potrzeb
informacyjnych7. Warto zauważyć, że model architektury stanowi jeden z głównych i pracochłonnych produktów, stąd wstępne ustalenie katalogu widoków pozwala na oszacowanie prac w tym
zakresie.
W przypadku gdy określony w wizji stan docelowy (TO-BE) jest odległy w czasie (np. jego osiągnięcie zajmie kilka lat) bądź dojście do niego będzie wymagało opracowania kilku architektur
pośrednich, wskazane może być już na etapie wizji zaznaczenie pewnych faz rozwoju architektury
oraz powiązanych z nimi zmian i korzyści.

5.3. Fazy B, C, D – opracowanie architektury w poszczególnych domenach
Zgodnie z TOGAF kolejne fazy, w których opracowywany jest model architektury, mają analogiczny przebieg. Skłania to do postawienia pewnych generalnych pytań:
1. Czy właściwe jest sekwencyjne opracowywanie modelu dla poszczególnych domen, zarówno dla stanów AS-IS jak i TO-BE (tj. zgodnie z ADM)8 ? Alternatywą jest opracowanie kompletnego stanu AS-IS (tj. w wszystkich domenach), a następnie TO-BE.
2. Czy zawartość domeny biznesowej jest „typowa” (tj. w skład domeny wchodzą m.in. aktorzy,
role, usługi, procesy, obiekty i zdarzenia biznesowe), czy uwzględniony zostanie szczególny
model danej organizacji (np. narzędzie strategiczne stosowane w organizacji, model operacyjny, linie produktowe)9 ?

6
7
8
9

The Open Group, ArchiMate® 2.0 Specification, 2012.
Interesariusze, ich potrzeby informacyjne, poziom szczegółowości informacji składają się na opis typowego punktu
widzenia.
Istnieją ramy architektoniczne sugerujące opracowanie AS-IS, a następnie TO-BE np. Oracle Enterprise Architecture
Framework.
J. Ross , P. Weill , D. Robertson , Enterprise Architecture as Strategy: Creating a Foundation for Business Execution,
Harvard Business School Press, Boston 2006.
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3. Czy modele referencyjne będą dookreślane w ramach modelowania każdej z domen (tj. typowe podejście w ADM), czy na początku prac nad całością modelu architektury ?
1. Zaletą modelowania poszczególnych domen zarówno dla stanu AS-IS, jak i TO-BE jest możliwość przerwania prac w sytuacji, gdy stan TO-BE okaże się niezadowalający (np. ze względów finansowych bądź wykonalności). Nie poniesie się w takiej sytuacji kosztów modelowania niewykorzystanych elementów stanu AS-IS. Natomiast opracowanie całości stanu AS-IS,
a następnie TO-BE może się okazać korzystne w sytuacji, gdy jest on już w dużej mierze
udokumentowany (np. istnieją zamodelowanie procesy biznesowe, katalog aplikacji) oraz
organizacja planuje uzyskać potencjał do stopniowych zmian tego stanu.
2. Zawartość domen, w szczególności domeny biznesowej, jest zawsze dostosowywana do organizacji. Niemniej dość istotną decyzją może być określenie przeznaczenia domeny biznesowej w kontekście strategicznym. Organizacje planujące transformacje mogą wprowadzić
elementy związane ze zmianami organizacyjnymi, korzyściami, celami operacyjnymi i strategicznymi itp. Elementy te mogą być następnie powiązane z elementami modelu (np. procesami biznesowymi).
3. Zgodnie z ADM na początku modelowania każdej domeny rozważa się wykorzystanie możliwych architektur referencyjnych. W przypadku wybranych architektur referencyjnych ich
przyjęcie będzie rzutować na kilka domen (np. BIAN10), stąd wskazane może być rozważanie
ich na początku prac architektonicznych. Osobną kwestią jest zakres zastosowania modeli
referencyjnych, np. zastosowanie wyłącznie do weryfikacji kompletności modelu, przyjęcie
na poziomie strategicznym wytyczające główne obszary modelu czy też przyjęcie na poziomie szczegółowym wraz z dostosowaniem do metamodelu z modelu referencyjnego.
Poza powyżej wspomnianymi kwestiami na niniejszym etapie szczególnie istotne jest odniesienie się do punktów swobody, w szczególności poziomu szczegółowości architektury i zakresu
opisu poszczególnych domen.

5.4. Fazy E i F – możliwości i rozwiązania oraz planowanie migracji
W fazach E i F finalizowane jest planowanie i przygotowanie organizacji do realizacji zaprojektowanej architektury. Zwykle są to jedne z trudniejszych faz metody ADM, wymagające istotnego
skorelowania: kosztów, zakresu (m.in. budowanych elementów architektury, kontraktów architektonicznych), czasów realizacji (szczególnie w kontekście architektur pośrednich), korzyści biznesowych i ryzyka oraz portfela projektów.
Nie pomniejszając wagi poszczególnych elementów zakresu prac w fazach E i F w kontekście
dostosowawczym, można zwrócić uwagę na kwestię architektur pośrednich oraz zarządzanie
portfelem projektów.
Opracowanie architektur pośrednich jest zwykle trudniejsze od opracowania modelu dla z definicji znanego stanu AS-IS czy też uporządkowanego i czasami odległego stanu TO-BE. Architektury
pośrednie i ich elementy są dużo bardziej „wrażliwe” na umiejscowienie w czasie zarówno w ramach pojedynczej domeny (zagadnienie spójności i możliwości przejścia między stanami), jak i w
kontekście międzydomenowym (zagadnienie równoległego rozwoju biznesu i IT). Zwykle w danej
architekturze pośredniej znajdują się elementy (np. usługi, komponenty) zarówno ze stanu AS-IS,
TO-BE, jak i „przejściowe”. Szczególnie trudne może być określenie ostatniej z przytoczonych grup
elementów. W jej skład wchodzą zarówno elementy ze stanu docelowego cechujące się ograniczeniami (np. niepełny zakres funkcjonalny), jak i zupełnie nowe byty wymagane wyłącznie na czas
istnienia danej architektury (np. tymczasowe adaptery do „starych” systemów). Konsekwencją złożoności architektur pośrednich będzie zakres prac architektonicznych oraz wymagane wsparcie
10

Banking Industry Architecture Network, Service Landscape A How To Guide, 2012.
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ze strony narzędziowej (np. możliwość wyrażania czasu w kontekście elementów modelu, funkcjonalność analiz zależności i spójności, raportowanie uwzględniające istotnie metadane elementów
modelu).
Pojawienie się zarządzania portfelem projektów dopiero w fazach E i F może budzić pewne
zaskoczenie w organizacjach, których działanie oparte jest na omawianej metodzie, co więcej w powiązaniu z obszarem strategicznym11. Można się spotkać z sytuacją, gdy to biznes na samym
początku cyklu ADM podaje listę planowanych inicjatyw, ich wstępny zakres i planowane koszty.
W takiej sytuacji architektura powinna pełnić rolę „służebną”, zapewniając uszczegółowienie wytycznych oraz ich odzwierciedlenie w produktach architektonicznych, z zachowaniem spójności,
synergii i wykonalności.

5.5. Fazy G i F – nadzór implementacji oraz zarządzanie zmianami
Może budzić pewne zdziwienie, że po wielu fazach przygotowawczych w ADM istnieje tylko
jedna faza realizacyjna, i to wyłącznie w zakresie nadzoru. Niemniej taka jest właśnie rola metody,
gdyż zasadnicze działania wytwórcze są realizowane na poziomie uruchomionych projektów.
Nie zmienia to jednak faktu, iż poza uruchomieniem i odbiorem prac (tj. zapewnieniem zgodności z architekturą) istotne stanie się zarządzanie zmianami i odstępstwami. W tym miejscu należy
zauważyć, że zarządzanie zmianami opisane w fazie H zawiera dwa różne podejścia do zmiany:
1. typowe zmiany operacyjne realizowane w trybie projektowym z wykorzystaniem technik
analogicznych do metodyk zarządczych PRINCE2 czy ITIL,
2. zmiany skutkujące przeprojektowaniem architektury i uruchomieniem kolejnego cyklu ADM.
W ramach fazy G będziemy mieli do czynienia z podejściem 1, a w konsekwencji z koniecznością dookreślenia procesu zarządzania zmianą na kilku poziomach (kontrakt architektoniczny vs
całość architektury; projekt vs portfel projektów) oraz w relacji do innych procesów (np. zarządzania usługami IT).

6. Podsumowanie
Wdrożenie metody budowy architektury związane jest z podjęciem zasadniczych decyzji dotyczących architektury korporacyjnej per se oraz sposobu zastosowania ADM, w szczególności
powiązania z innymi obszarami procesowymi, m.in. portfelem projektów, zarządzaniem usługami IT czy procesami wytwórczymi oprogramowania. Metoda ADM zdefiniowana w ramach architektonicznych TOGAF może być traktowana jako jeden z ich bardziej złożonych komponentów.
Kluczowego znaczenia nabiera zatem dostosowanie metody do organizacji, a szczególnie jej możliwości absorpcji.

11

Organizacje mogą korzystać z narzędzia strategicznego (np. zrównoważonej Karty Wyników), które powiązane jest
z zarządzaniem portfelem projektów.
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Rysunek 2. Podsumowanie dostosowania metody ADM
Źródło: opracowanie własne.

Wskazane w opracowaniu „punkty swobody”, w tym podejście iteracyjne, określenie poziomu
głębokości architektury czy zakres opisu domen, adresują powyższe zagadnienie. Dodatkowo
zakres zastosowania poszczególnych faz metody ADM może również podlegać dostosowaniu,
a w niektórych przypadkach wręcz istotnej przebudowie (np. opracowanie całości modelu AS-IS,
a następnie TO-BE).
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Praca doradcza w obszarze architektury i portfela projektów m.in. dla Banku DnB Nord,
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zdroworozsądkowe.
Promity jest członkiem forum ArchiMate® w The Open Group.

31

Wawrzyniec Kowalczyk

Ludzkie oblicze architektury korporacyjnej:
model kapitału intelektualnego
przedsiębiorstwa
1. Wstęp
Niniejszy artykuł przedstawia nieco inne od „standardowego” podejścia do zarządzania zmianą
i oceny efektywności organizacji, z wykorzystaniem nie tylko modelu architektury korporacyjnej
(EA), lecz również jej kapitału intelektualnego (IC). Nakreślone tu „ludzkie oblicze” architektury
korporacyjnej to temat, który zaskakująco (!) nigdy jeszcze nie pojawił się w głównym nurcie zainteresowań osób, które tematem zainteresowane być powinny...

2. Ludzkie oblicze?
Czyż piastowanie roli architekta korporacyjnego koniec końców nie sprowadza się do pełnienia
funkcji głównego budowniczego kapitału intelektualnego organizacji? W odróżnieniu od architekta IT, „właściwy” architekt korporacyjny musi być biegły w każdym z trzech aspektów tej sztuki
– tj. w budowaniu kapitału ludzkiego, relacyjnego i strukturalnego. Dominującą dziś praktyką jest
niestety definiowanie tych ról w bardzo zawężonym zakresie strukturalno-relacyjnym, na dodatek
mocno zakorzenionym w IT, nie uwzględniającym czynnika ludzkiego.
Jak często się zdarza, że w modelu architektury korporacyjnej zawarty jest model kapitału intelektualnego? Z całą pewnością nie częściej niż rzadko... W kontekście EA zawsze wiele mówiono
i pisano na temat „efektywności komunikacji na linii biznes-IT”. W praktyce większości polskich
korporacji, jednak często nic szczególnego się za tym hasłem nie kryje... Co więcej, komunikacja
to nie wszystko – tym, czego naprawdę potrzebujemy, jest skuteczne współdziałanie „biznesu”
nie tylko z IT, lecz również z HR. Jak tego dokonać? Przykładową odpowiedzią na to pytanie jest
powiązanie modelu EA z konkretnymi projektami zmian, których efektywność (oprócz „standardowych” PM-owych metod kontroli sprawności i skuteczności działania zespołów ludzkich) mierzona jest również wskaźnikami IC, dobrze znanymi przez ekspertów z dziedziny zarządzania wiedzą.
Dlaczego więc nie połączyć tych sił?
Interesujący – w szczególności dla architektów korporacyjnych – jest fakt, że to dzięki modelowi
EA możliwy jest efektywny pomiar kapitału intelektualnego całej organizacji, a jego trwały zrównoważony wzrost niejako czarno na białym wykazuje sens tworzenia i utrzymywania modeli architektonicznych. A, jak wiemy, nie dla wszystkich sens ten jest w pełni oczywisty i nierzadko bywa
poddawany w wątpliwość. W każdej korporacji znajdą się decydenci z immanentną wręcz awersją
do samego pojęcia architektury korporacyjnej. Poparte faktyczną wiedzą, czy też nie – uprzedzenia te nie biorą się znikąd. Należałoby się zastanowić, jak im zaradzić.

3. Studium przypadku
Pewnych wskazówek może dostarczyć pouczający przykład spółki Computaris, która w obliczu
kryzysu zdecydowała się – wbrew ogólnemu trendowi ograniczania wydatków HR – zintensyfikować inwestycje w rozwój swoich pracowników. To śmiałe posunięcie okazało się zaskakująco
skuteczną strategią, prowadzącą do (1) poprawy jakości wewnętrznych procesów, (2) zwiększenia
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rynkowej wartości produktów i usług firmy, (3) zdystansowania konkurencji i (4) spektakularnego
wzrostu przychodów w okresie największej dekoniunktury gospodarczej. Wszystkie te cele zostały
osiągnięte przy jednoczesnym wzroście satysfakcji kluczowych klientów i pracowników firmy.
Przepis na sukces? W reakcji na pierwsze objawy załamania zarząd, zamiast redukować zatrudnienie, powołał specjalną jednostkę dedykowaną rozwojowi kapitału intelektualnego. W skład
interdyscyplinarnego zespołu weszli starsi specjaliści i managerzy – biznesowi, techniczni i personalni. Ich główne zadanie polegało na opracowaniu i wdrożeniu wspólnego programu transformacji przedsiębiorstwa, złożonego z szeregu projektów HR i IT. Rolą tak zdefiniowanego zespołu
architektury korporacyjnej było więc wsparcie procesu zarządzania zmianą ze stanu „stanu docelowego”, określonego przez kierownictwo w „stan faktyczny”, podlegający ocenie zarówno przez
klientów, jak i pracowników firmy (por. rysunek 1).

Rysunek 1. Ewolucyjny proces całościowego zarządzania zmianą, oceny efektywności i rewizji strategii organizacji z wykorzystaniem jej kapitału intelektualnego (IC) oraz modelu architektury korporacyjnej (EA).
Źródło: opracowanie własne.

4. Konstrukcja programu
W konsultacje założeń programu włączeni byli wszyscy dyrektorzy działów biznesowych i technicznych. Ostateczna lista projektów obejmowała:

•
•
•
•
•

Opracowanie wysokopoziomowej mapy organizacji i jej procesów w formie modeli biznesowych, uwzględniających 3 aspekty kapitału intelektualnego (ludzki, strukturalny i relacyjny).
Przeprowadzenie wewnętrznego audytu organizacyjno-procesowego wg metodyki M.
Hammera, z równoczesnym wartościowaniem pracy poszczególnych działów i zespołów projektowych (pod kątem ich wkładu w kapitał intelektualny przedsiębiorstwa).
Identyfikację obszarów wymagających poprawy oraz wdrożenie własnego systemu zarządzania jakością, zintegrowanego z korporacyjną bazą wiedzy (zgodne z normami ISO).
Określenie procesów, zasobów HR i IT oraz kompetencji biznesowych i technicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii spółki.
Przygotowanie wraz z pracownikami i ich kierownikami indywidualnych planów rozwoju dla
całej kadry oraz wdrożenie pilotażowego projektu szkoleniowego, pokrywającego pełen zakres zdefiniowanych wcześniej kompetencji strategicznych.

Wawrzyniec Kowalczyk
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5. Efekty wdrożenia
Oprócz przytoczonych wcześniej 4 celów transformacji (potwierdzonych wskaźnikami wydajności procesów i wynikami finansowymi spółki), warto również wspomnieć o „miękkich” rezultatach
programu:

•
•

opracowano system motywacji, oparty na stymulacji innowacyjności poprzez zaangażowanie
całej organizacji w budowę współdzielonej bazy wiedzy (autorzy porad i pomysłów najwyżej
ocenianych przez kolegów otrzymują specjalne nagrody),
baza wiedzy została zaimplementowana w portalu korporacyjnym, wzbogacona o zaawansowane funkcje analityczne i zintegrowana z istniejącymi aplikacjami HR – tworząc w ten
sposób nowoczesny system zarządzania kapitałem intelektualnym dla kadry managerskiej.

6. Podsumowanie
Współcześni architekci korporacyjni (czasem nie bez podstaw) postrzegani są przez niektórych
życzliwych kolegów jako rezydenci mitycznych wież z kości słoniowej i przedstawiciele „Bizancjum”.
Ten negatywny wizerunek z pewnością uległby poprawie, gdyby architektura korporacyjna częściej pokazywała swoje ludzkie oblicze, a architekci mieli możliwość większego angażowania się
w budowę kapitału intelektualnego w sposób bardziej kompleksowy, również od strony HR.
Przytoczony wyżej przykład firmy Computaris pokazuje, że w koniecznej do tego fundamentalnej zmianie polityki sterowania rozwojem przedsiębiorstwa wyraźnie pomóc może dobry model
EA, rozszerzony o trzy aspekty kapitału intelektualnego, które stanowią de facto kluczowe czynniki sukcesu jakiegokolwiek programu zmian w dużej organizacji.
Wniosek jest jeden – czas na zmiany w zarządzaniu zmianą!

Autor
Wawrzyniec Kowalczyk, właściciel Profelis Consulting, EA Program Manager
w Computaris. Konsultant-praktyk z bogatym dorobkiem projektowym i międzynarodowym doświadczeniem trenersko-doradczym w pracy z dużymi klientami korporacyjnymi. Od lat związany z rynkiem IT i telco, pomaga kadrze managerskiej w tworzeniu
i wdrażaniu profesjonalnych rozwiązań z zakresu zarządzania zmianą i efektywnością
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Zwykle polegają one na opracowaniu i wdrożeniu nowych, optymalnych rozwiązań IT
dla HR lub HR dla IT, wspierających efektywny i zrównoważony rozwój organizacji i jej
pracowników. Marka budowana jest na najwyższych standardach, definiowanych przez
konsorcja TOGAF i TM Forum. Computaris posiada unikalny zespół wykwalifikowanych
i doświadczonych ekspertów, otwartych na dzielenie się wiedzą, a jakość usług gwarantowana jest certyfikatem ISO. W skład oferty korporacyjnej wchodzą m.in. szkolenia
profesjonalne, doradztwo strategiczne HR i IT, analiza i rozwój kapitału intelektualnego,
audyty organizacyjno-procesowe, systemy zarządzania jakością.
Kontakt: www.szkolenia-profesjonalne.net | E-mail: szkolenia@computaris.com
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Sposoby oceny dojrzałości
praktyki architektonicznej w organizacji
1. Wstęp
Organizacje wykorzystujące podejście architektoniczne powinny okresowo dokonywać przeglądów istniejących praktyk i uzyskiwanych rezultatów. Jeśli istnieją możliwości ich udoskonalenia, należy je zidentyfikować i podjąć działania w kierunku ich wdrożenia. Przeglądy powinny odnosić się m.in. do stopnia, w jakim przedsięwzięcie architektoniczne jest dopasowane do celów
strategicznych organizacji, jak efektywnie używane są miary oceniające praktykę architektoniczną
(tj. czy służą podejmowaniu działań architektonicznych) i wreszcie czy przedsięwzięcie architektoniczne dostarcza planowanych rezultatów (zarówno na poziomie biznesowym jak i IT). W ramach
tych przeglądów niezbędna jest także analiza efektywności procesów architektonicznych oraz jakości produktów architektonicznych. Ponadto zalecane jest, aby organizacja okresowo oceniała
potencjał ludzki w zakresie umiejętności i wiedzy architektonicznej. Stanowić to będzie podstawę
identyfikacji luk kompetencyjnych oraz ich wypełnienia w drodze szkoleń, rekrutacji i/lub kontraktowania zewnętrznych ekspertów zajmujących się architekturą korporacyjną.

2. Analiza wybranych modeli dojrzałości architektonicznej
Obecnie dostępnych jest wiele metod oceny dojrzałości praktyki architektonicznej. Większość
z nich bazuje na modelu oceny dojrzałości1 SW-CMM2. Począwszy od roku 1991 model ten adaptowano do potrzeb różnych dyscyplin, takich jak: inżynieria systemów (SE-CMM – Systems
Engineering Capability Maturity Model), zintegrowany rozwój produktów i procesów (IPD-CMM
– Integrated Product Development Capability Maturity Model 3), zarządzanie zasobami ludzkimi
(P-CMM – People Capability Maturity Model4). Również w obszarze architektury korporacyjnej
podejście oparte na koncepcji CMM zostało zaadaptowane – powstały m.in. Extended Enterprise
Architecture Maturity Model opracowany przez Institute for Enterprise Architecture Developments5
oraz NASCIO Enterprise Architecture Maturity Model stworzony przez National Association of State

1

2

3

4
5

M. Kohlegger, R. Maier i S. Thalmann zaproponowali następującą definicję modelu dojrzałości: „model reprezentujący ilościowo lub jakościowo etapy rosnącej zdolności elementów modelu do wykonania stawianych zadań
w celu ich oceny w odniesieniu do zdefiniowanych obszarów” (M. Kohlegger, R. Maier i S. Thalmann, Understanding
Maturity Models Results of a Structured Content Analysis, Proceedings of I-KNOW ’09 and I-SEMANTICS ’09, Austria, 2−4
September 2009).
SoftWare Capability Maturity Model (SW-CMM) – jest to stworzony przez Software Engineering Institute (SEI) model
służący do oceny procesu wytwarzania oprogramowania. A. Kobyliński wskazuje, że SW-CMM definiuje pięć poziomów dojrzałości organizacji: początkowy, powtarzalny, zdefiniowany, zarządzany i optymalizowany. Dla każdego poziomu, poza pierwszym, zdefiniowane zostały tzw. kluczowe obszary procesu i związane z nimi cele. W podejściu tym
organizacja osiąga określony poziom dojrzałości, jeżeli realizuje wszystkie cele przynależące do wszystkich obszarów
przypisanych do danego poziomu i niższych. Obecnie w obszarze inżynierii oprogramowania CMM jest zastępowane
przez model CMMI (Capability Maturity Model Integration). Por. A. Kobyliński, Modele jakości produktów i procesów
programowych, SGH, Warszawa 2005, s. 128.
M. Dorsz, J. Nawrocki, ISO 9001:2000 z perspektywy CMMI a poznańska rzeczywistość,
http://www.e-informatyka.pl/wiki/ISO_9001_2000_z_perspektywy_CMMI_a_pozna%C5%84ska_rzeczywisto%C5%
9B%C4%8.
K. Klincewicz, Rozwój kompetencji pracowników w firmach offshoringowych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,
„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2005, nr 5, s. 40.
Extended Enterprise Architecture Maturity Model, Institute For Enterprise Architecture Developments, ver. 2.0, 2004.
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Chief Information Officers6. Bardzo często stosowany jest także model używany przez amerykański Department of Commerce, tj. A-CMM (Architecture Capability Maturity Model7).
Modele dojrzałości, w tym również dopasowane do specyfiki architektury korporacyjnej, pełnią
trzy funkcje:
• funkcję deskryptywną, która pomaga w ustaleniu, jaki jest w danym momencie rzeczywisty
poziom dojrzałości organizacji,
• funkcję preskryptywną, która opisuje pożądany stan docelowy i określa lukę, jaka występuje
pomiędzy stanem istniejącym a stanem pożądanym,
• funkcję definiującą zakres przejścia, która mówi, ile i jakie działania należy wykonać, aby od
stanu istniejącego przejść do pożądanego.
Podstawową ideą modelu dojrzałości praktyki architektonicznej jest możliwość jej oceny w wybranych obszarach na jednym z pięciu kolejnych poziomów dojrzałości (por. Rysunek 1), które syntetycznie charakteryzuje Tabela 1.

Rysunek 1. Poziomy dojrzałości praktyki architektonicznej zgodne z ujęciem CMM/CMMI
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: The Open Group Architecture Framework, The Open Group, version 9.1, December 2011.

6
7

NASCIO Enterprise Architecture Maturity Model, National Association of State Chief Information Officers, ver. 1.3,
December 2003.
Por. Commerce Maturity Model, Department of Commerce, Office of the Chief Information Officer, May 2003,
http://ocio.os.doc.gov/ITPolicyandPrograms/.
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Tabela 1. Poziomy dojrzałości w zakresie zarządzania architekturą korporacyjną
Nazwa poziomu
Poziom początkowy – brak
zorganizowanych elementów
praktyki architektonicznej

Wyznaczniki poziomu

•
•
•
•

Poziom powtarzalny – elementy
praktyki powtarzalne

•
•

Poziom zdefiniowany –
praktyka zdefiniowana

•
•
•

Poziom zarządzany – praktyka
w pełni zarządzana

•
•

Poziom optymalizowany –
praktyka w sposób ciągły
usprawniana

•
•
•
•

Działania w zakresie architektury korporacyjnej w organizacji podejmowane są
ad hoc.
Znaczna część podejmowanych działań ma charakter chaotyczny.
Niewiele elementów podejmowanych działań jest zdefiniowanych przed rozpoczęciem prac, a i efekt końcowy wielu z nich zwykle zależy od indywidualnego
wysiłku poszczególnych jednostek organizacji.
Nie ma wiedzy historycznej na temat wcześniejszych inicjatyw dotyczących
architektury korporacyjnej.
Podstawowe działania w zakresie architektury korporacyjnej w organizacji są
zdefiniowane na wysokim poziomie ogólności; zostały one opanowane od strony zarządczej.
Wiedza historyczna jest podstawą do kształtowania planu dalszych prac w zakresie architektury korporacyjnej.
Istnieje spójny zbiór definicji i standardów w zakresie architektury korporacyjnej.
Podejmowane są prace mające na celu identyfikację zagrożeń i nieprawidłowości w przebiegu realizowanych działań, zanim negatywne skutki tych zjawisk
zaczną wpływać na kolejne zadania.
Występuje mniejsza zależność realizowanych działań od pojedynczych jednostek.
Realizowane działania w zakresie architektury korporacyjnej w organizacji mają
charakter stabilny, chociaż można znaleźć obszary, które wymagają jeszcze
udoskonalenia.
Występują szczegółowe pomiary i kontrola poszczególnych działań architektonicznych.
Wszystkie zagadnienia dotyczące architektury korporacyjnej są bardzo dobrze
udokumentowane, zorganizowane i zarządzane.
Wprowadzona jest pętla sprzężenia zwrotnego w zakresie działań architektonicznych (występuje proces uczenia się organizacji).
Następuje dalsze podnoszenie wymogów stawianych przed poszczególnymi
działaniami architektonicznymi.
Organizację stać finansowo i organizacyjnie na projekty pilotażowe sprawdzające w praktyce nowe inicjatywy w zakresie architektury korporacyjnej.
Dopiero po takiej weryfikacji dana inicjatywa może stać się dla organizacji obowiązująca.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: The Open Group Architecture Framework, The Open Group, version 9.1, December 2011.

Każdy z tych poziomów należy odnieść do następujących obszarów związanych z architekturą
korporacyjną:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procesy architektoniczne.
Produkty architektoniczne.
Połączenie architektury ze strategią biznesową.
Poziom zaangażowania kierownictwa organizacji.
Partycypacja poziomu operacyjnego organizacji.
Komunikacja architektoniczna w organizacji.
Uwzględnienie w architekturze aspektów bezpieczeństwa IT.
Ład architektoniczny (role i odpowiedzialności).
Uwzględnianie podczas inwestycji zagadnień architektonicznych.

W Tabeli 2 dokonano mapowania tych obszarów na poziomy dojrzałości.
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Tabela 2. Mapowanie obszarów związanych z architekturą korporacyjną na poziomy dojrzałości
Nazwa poziomu
Poziom początkowy – brak
zorganizowanych elementów
praktyki architektonicznej

Poziom powtarzalny – elementy
praktyki powtarzalne

Poziom zdefiniowany – praktyka
zdefiniowana

Poziom zarządzany – praktyka
w pełni zarządzana

Wyznaczniki poziomu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Procesy architektoniczne realizowane są ad-hoc i mają charakter lokalny.
Produkty architektoniczne tworzone są bez odwoływania się do określonych
standardów/sposobów dokumentowania.
Architektura ma minimalny związek ze strategią organizacji.
Kierownictwo organizacji ma ograniczoną świadomość i jest tylko minimalnie
zaangażowane w prace architektoniczne.
Poziom operacyjny organizacji w bardzo nikłym stopniu akceptuje prace architektoniczne.
Istnieje słaba komunikacja w obszarze przedsięwzięcia architektonicznego.
Zagadnienia bezpieczeństwa IT są realizowane w architekturze ad-hoc i mają
charakter doraźny.
Brak jest jasno zdefiniowanych ról i ich odpowiedzialności w zakresie architektury.
Istnieje mała spójność zakupów z pracami architektonicznymi.
Procesy architektoniczne mają jasno przypisane role i zakresy odpowiedzialności.
Powstają produkty architektoniczne o wcześniej zdefiniowanej strukturze
i zakresie – tj. wizja architektury, pryncypia, architektura odniesienia; istnieją
profile standardów, ale niekoniecznie są związane z architekturą docelową;
ustanowiony jest TRM.
Występuje połączenie architektury ze strategią.
Kierownictwo organizacji ma świadomość znaczenia prac architektonicznych.
Na poziomie operacyjnym występuje identyfikacja odpowiedzialności za wsparcie prac architektonicznych.
Uruchomione są dedykowane kanały komunikacyjne (w szczególności serwis
internetowy), które są systematycznie wykorzystywane.
Zagadnienia bezpieczeństwa IT są bezpośrednio wskazane w architekturze.
Są zdefiniowane role i ich odpowiedzialności w zakresie architektury.
Istnieje spójność zakupów z profilami standardów.
Procesy architektoniczne są zdefiniowane i stosowane w sposób operacyjny.
Produkty architektoniczne obejmują stan odniesienia, docelowy, analizę luk
i plan migracji.
Występuje połączenie architektury z zarządzaniem portfelowym.
Kierownictwo organizacji aktywnie wspiera stosowanie podejścia architektonicznego w organizacji.
Poziom operacyjny aktywnie uczestniczy w pracach architektonicznych.
Produkty architektoniczne są regularnie komunikowane przez zespół architektoniczny w organizacji za pomocą dedykowanych kanałów.
Zagadnienia bezpieczeństwa IT są w pełni uwzględnione w architekturze.
Są zdefiniowane role i ich odpowiedzialności w zakresie architektury.
W strategii zakupowej zawarte są miary zgodności z architekturą korporacyjną.
Cena przestaje być jedynym kryterium wyboru.
Procesy architektoniczne stanowią element kultury organizacyjnej.
Gromadzone są metryki związane z procesami architektonicznymi.
Produkty architektoniczne są aktualizowane w regularnych cyklach.
Działania inwestycyjne są realizowane w oparciu o informacje zwrotne pozyskiwane podczas aktualizacji architektury korporacyjnej.
Kierownictwo organizacji uczestniczy bezpośrednio w procesie ewaluacji architektury.
Wszystkie jednostki operacyjne aktywnie uczestniczą w procesach architektonicznych.
Produkty architektoniczne są regularnie przeglądane i aktualizowane pod kątem ostatnich prac architektonicznych.
Gromadzone są metryki związane z architekturą bezpieczeństwa IT.
Istnieją formalne procesy dla zarządzania odstępstwami, które oddziaływają na
architekturę korporacyjną.
Wszystkie planowane zamówienia są zarządzane z uwzględnieniem podejścia
architektonicznego.
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Nazwa poziomu
Poziom optymalizowany –
praktyka w sposób ciągły
usprawniana
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podejmowane są prace w zakresie ciągłej optymalizacji procesów architektonicznych.
Uznane standardy są używane w celu doskonalenia procesu tworzenia produktów architektonicznych.
Biznes jest zaangażowany w ciągłe doskonalenie procesów związanych z architekturą korporacyjną.
Kierownictwo organizacji jest zaangażowane w optymalizację procesów dotyczących architektury.
Informacja zwrotna o procesach architektonicznych pochodząca z jednostek
operacyjnych jest używana podczas ich optymalizacji.
Produkty architektoniczne są używane przez decydentów organizacji podczas
komunikowania podjęcia określonych działań.
Informacje zwrotne pochodzące z metryk architektury bezpieczeństwa są używane przy optymalizacji procesów.
Występuje ciągłe doskonalenie procesu optymalizacji praktyki architektonicznej.
Nie występują nieplanowane (tj. nieuwzględnione w architekturze) decyzje
inwestycyjne.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: The Open Group Architecture Framework, The Open Group, version 9.1, December 2011.

Zastosowanie modelu A-CMM w analizowanej jednostce wykonywane jest przez zespół ekspertów przy współpracy zespołu reprezentacji organizacji. Oceniają oni poziom dojrzałości w dziewięciu zidentyfikowanych obszarach. Na tej podstawie przygotowywany jest wykres radarowy. Może
być on podstawą do analizy, jak zmieniał się w czasie (np. co pół roku) poziom dojrzałości wybranych aspektów zarządzania architekturą korporacyjną.
Stosując modele dojrzałości architektonicznej, można przyjąć jeden z dwóch sposobów ich
reprezentacji: stopniowy (Staged) lub ciągły (Continous). W reprezentacji stopniowanej organizacja może zostać sklasyfikowana na jednym z pięciu poziomów dojrzałości, przy czym pierwszy
poziom oznacza najniższy poziom dojrzałości. Przy tym podejściu możliwe jest obliczenie współczynnika γ, który w syntetyczny sposób przedstawia poziom dojrzałości zarządzania architekturą
korporacyjną:

gdzie: n – liczba zidentyfikowanych obszarów, w ramach których dokonywana jest ocena
poziomu dojrzałości wybranych aspektów zarządzania architekturą korporacyjną; Pk – poziom dojrzałości dla k-tego obszaru zarządzania architekturą korporacyjną.
W podejściu ciągłym każdy z obszarów związanych z architekturą korporacyjną jest oceniany
osobno. Dzięki temu możliwe jest dostosowanie kolejności ulepszeń do specyfiki organizacji oraz
wysunięcie na pierwszy plan obszarów, które są uznawane za kluczowe lub z którymi związane jest
największe ryzyko.
Wykres 1 przedstawia wyniki badań przeprowadzonych przez GAO (The U.S. Government
Accountability Office) w jednostkach amerykańskiej administracji publicznej dotyczące dojrzałości
praktyki architektonicznej z zastosowaniem modelu A-CMM. Wyniki te wskazują na niski poziom
dojrzałości. Tylko jedna jednostka (na 116 badanych) znalazła się na najwyższym poziomie dojrzałości w zakresie praktyki architektonicznej, cztery na poziomie czwartym, za to 56 jednostek (czyli
48% ogółu badanych) na poziomie pierwszym, czyli najniższym.
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Wykres 1. Poziom dojrzałości architektonicznej jednostek administracji publicznej
Źródło: Enterprise Architecture Use across the Federal Government Can Be Improved, GAO, USA, February 2002, s. 13.

W pracy M. van den Berga, M. van Steenbergena zaproponowano macierz dojrzałości architektonicznej, na którą składa się 18 obszarów (por. Rysunek 2)8. Drugim wymiarem macierzy jest
stopień przyjmujący wartości od 0 do 13. Trzecim wymiarem jest poziom dojrzałości oznaczony
literami A−D, gdzie A oznacza najniższy poziom dojrzałości, a D – najwyższy. Macierz tę należy
czytać od prawej do lewej strony. Aby organizacja znalazła się na stopniu 1 musi osiągnąć w trzech
obszarach (tj. zaprojektowanie architektury, dopasowanie do biznesu, zobowiązania i motywacja)
poziom A dojrzałości. Aby organizacja znalazła się na stopniu 2 musi dodatkowo osiągnąć poziom
dojrzałości A w następujących obszarach: użycie architektury, dopasowanie do procesu wytwarzania oprogramowania, konsultacje.

8

M. van den Berg, M. van Steenbergen, Building an Enterprise Architecture…, op.cit., s. 89−90.
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Rysunek 2. Macierz oceny dojrzałości architektonicznej zgodna z ramami architektonicznymi DYA
Źródło: M. van den Berg, M. van Steenbergen, Building an Enterprise Architecture Practice, Springer, Netherlands, 2006, s. 89.

Tabela 3 przedstawia wyznaczniki poszczególnych poziomów dojrzałości.
Tabela 3. Poziomy dojrzałości wykorzystywane przy ocenie dojrzałości architektonicznej
Kluczowy obszar
Zaprojektowanie
architektury

Użycie architektury

Dopasowanie do
biznesu

Dopasowanie do
procesu wytwarzania
oprogramowania
Dopasowanie do
operacji
Relacje do stanu
bazowego

Poziom A
architektura
zastosowana
punktowo
w projektach
architektura
użyta w celach
informacyjnych
architektura
testowana na
zgodność z celami
biznesowymi
ad hoc

Poziom B
architektura jako
proces ciągły

Poziom C
architektura jako
proces facylitacji

architektura użyta
do sterowania
zawartością
procesy
architektoniczne
dopasowane do celów
biznesowych
strukturalne

architektura
wbudowana
w organizację
procesy
architektoniczne
jako integralna część
biznesu
interaktywne

ad hoc

strukturalne

interaktywne

uwaga
skoncentrowana
na stanie bazowym

uwaga
skoncentrowana
na migracji

Poziom D
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Kluczowy obszar
Role
i odpowiedzialności

Skoordynowanie
rozwoju
Monitorowanie
Zarządzanie jakością
Utrzymanie
architektonicznych
procesów
Utrzymanie
architektonicznych
produktów
Zobowiązania
i motywacja

Oblicza architektury korporacyjnej
Poziom A
istnieje przypisanie
odpowiedzialności
za produkty
architektoniczne

Poziom B
kierownictwo
ma przypisane
odpowiedzialności
za procesy
architektoniczne
kierowanie się treścią spójność pomiędzy
architektoniczną
projektami
w każdym z projektów
monitoring reaktywny monitoring
proaktywny
walidacja
zaprojektowano
retrospektywna
proces jakościowy
utrzymywanie
całościowe procedury
wykonywane
utrzymania są
w sposób
ustanowione
fragmentaryczny
utrzymywanie
całościowe procedury
wykonywane
utrzymania są
w sposób
ustanowione
fragmentaryczny
alokacja budżetu
architektura
i czasu
zintegrowana
z procesami zmiany

Role architektoniczne
i szkolenia
Użycie metody
architektonicznej

role są
zidentyfikowane
specyficzne dla
projektu

role są opisane

Konsultacje

wewnętrzne
spotkania zespołu
architektonicznego

spotkania z radą
architektoniczną
i użytkownikami
architektury

Narzędzia
architektoniczne
Budżetowanie
i planowanie

ad hoc – dopasowane
do projek tu
specyficzne dla
projektu

dopasowane do
procesów
generyczne dla całej
organizacji

generyczne dla całej
organizacji

Poziom C
kierownictwo
wyższego szczebla
jest odpowiedzialne
za efekty związane
z architekturą

monitoring
wbudowany
ustanowiono polityki
zapewnienia jakości
wprowadzono
mechanizmy ciągłego
doskonalenia

Poziom D

monitoring
zintegrowany

wprowadzono polityki
utrzymania

ciągła poprawa
architektoniczna
zaakceptowana przez
organizację
role mają wsparcie

role są oceniane

zoptymalizowane
pod potrzeby całej
organizacji
konsultacje
obejmujące
wszystkich i dotyczące
jakości procesów
architektonicznych
zintegrowane
rozwiązania
zoptymalizowane
pod potrzeby całej
organizacji

Źródło: M. van den Berg, M. van Steenbergen, Building an Enterprise Architecture Practice, Springer, Netherlands, 2006, s. 88.

Innym podejściem do oceny dojrzałości architektonicznej jest metoda nawiązująca do modelu
doskonałości EFQM (The EFQM Excellence Model). W pierwowzorze model ten składa się z dziewięciu komponentów:
1. Przywództwo – komponent określa, w jaki sposób zarząd/kierownictwo zachowuje się i działa, aby inspirować i powodować zmiany kulturowe.
2. Polityka i strategia – komponent określa, czy polityki i strategie są formułowane, weryfikowane i udoskonalane.
3. Zarządzanie personelem – komponent określa, w jaki sposób organizacja wyzwala pełny potencjał zatrudnianego personelu.
4. Zasoby – komponent definiuje, w jaki sposób zasoby finansowe, informacyjne, materiałowe
oraz stosowane technologie są efektywnie wykorzystywane dla wspomagania realizacji polityki i strategii organizacji.
5. Procesy biznesowe – komponent charakteryzuje, jak krytyczne procesy są stosowane i kontrolowane w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia organizacji.
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6. Zadowolenie klientów – komponent uwzględnia, jak klient ocenia jakość otrzymywanych
produktów i usług.
7. Zadowolenie pracowników – komponent określa, jak pracownicy oceniają korzyści płynące
z zatrudnienia w danej organizacji oraz własny wkład w jej rozwój.
8. Wpływ na otoczenie – komponent określa, jakie są związki organizacji z lokalną społecznością oraz jej oddziaływanie na środowisko naturalne.
9. Rezultaty biznesowe – komponent uwzględnia, w jakim stopniu organizacja osiąga zaplanowane cele.
Model EFQM stanowi swoisty wzór doskonałości organizacyjnej. Nie narzuca on jednak gotowych rozwiązań, a jedynie tworzy ramy jej osiągania. Można go przedstawić graficznie w postaci
schematu blokowego (por. Rysunek 3). Z rysunku tego wynika, że satysfakcja klienta, zadowolenie zatrudnionych pracowników oraz wpływ na otoczenie są osiągane przez przywództwo, które
określa oraz wprowadza politykę i strategię organizacji oraz zarządza personelem, jego zasobami
i procesami, prowadząc w końcowym efekcie do osiągnięcia określonych rezultatów biznesowych.
W nawiasach podawane są wagi poszczególnych komponentów. Do każdego z tych komponentów można sformułować również pytania kontrolne i przyporządkować uzyskanym odpowiedziom
wartości w skali od 0 do 10. Wynik końcowy będzie sumą wyników cząstkowych pomnożonych
przez odpowiednie wagi.

Rysunek 3. Struktura modelu doskonałości EFQM
Źródło: K.D. Niemann, From Enterprise Architecture to IT Governance. Elements of Effective IT Management, Vieweg,
Wiesbaden 2006, s. 147.

Oceniając dojrzałość praktyki architektonicznej w organizacji, można uwzględnić odpowiednio
zaadaptowany model EFQM. W szczególności adaptacja taka może oznaczać następujące przedefiniowanie komponentów modelu:
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1. Przywództwo – komponent określa, w jaki sposób zarząd/kierownictwo zachowuje się i działa, aby inspirować i powodować wdrożenie podejścia architektonicznego w organizacji.
2. Polityka i strategia – komponent określa, czy polityki i strategie dotyczące wdrożenia podejścia architektonicznego są opracowane, weryfikowane i udoskonalane.
3. Zarządzanie personelem – komponent określa, w jaki sposób organizacja wyzwala pełny potencjał personelu zajmującego się praktyką architektoniczną.
4. Zasoby – komponent definiuje, w jaki sposób zasoby finansowe, informacyjne, materiałowe oraz stosowane technologie są efektywnie wykorzystywane dla wspomagania realizacji
wdrożenia podejścia architektonicznego.
5. Procesy – komponent charakteryzuje, jak krytyczne procesy architektoniczne są stosowane
i kontrolowane w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia praktyki architektonicznej.
6. Zadowolenie klientów – komponent uwzględnia, jak klient ocenia jakość otrzymywanych ze
strony zespołu architektonicznego produktów i usług.
7. Zadowolenie pracowników – komponent określa, jak pracownicy zespołu architektonicznego oceniają korzyści płynące z zatrudnienia w tym zespole oraz własny wkład w rozwój praktyki architektonicznej.
8. Wpływ na otoczenie – komponent określa, jakie są związki zespołu architektonicznego z jego
otoczeniem (innymi zespołami).
9. Rezultaty biznesowe – komponent uwzględnia, w jakim stopniu organizacja osiąga dzięki
architekturze korporacyjnej zaplanowane cele.
Zaadaptowany do specyfiki architektonicznej model EFQM obejmuje wszystkie najważniejsze
obszary jej funkcjonowania i określa, jakie wymagania powinno się spełnić w tych obszarach. Dzięki
temu może on służyć jako kompleksowe narzędzie samooceny i jednocześnie wzór doskonałości,
do którego należy dążyć, podejmując odpowiednie działania w każdym z wyróżnionych obszarów.
Samoocena uświadamia organizacji architektonicznej jej silne strony oraz pozwala zidentyfikować
obszary, które należy doskonalić.
Oprócz wyżej wskazanych, otwartych metod oceny dojrzałości architektonicznej również firmy
doradcze (jak Gartner czy Forrester) wypracowały własne podejścia w tym zakresie. Niestety ich
stosowanie wymaga zakupu odpowiedniej licencji i jest ograniczone jedynie do klientów tych firm.
Na koniec należy zauważyć, że proces podnoszenia dojrzałości architektonicznej jest procesem
długotrwałym i wymaga on determinacji ze strony organizacji. Najlepszym tego przykładem są
doświadczenia firmy Intel, która na wewnętrzne potrzeby od ponad 10 lat rozwija praktykę architektoniczną (por. Rysunek 4).
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Rysunek 3. Etapy rozwoju praktyki architektonicznej w firmie Intel
Źródło: Developing a Standard Enterprise Architecture Practice, Intel, May 2011.

3. Podsumowanie
Prace związane z podnoszeniem dojrzałości architektonicznej w organizacjach pociągają za
sobą konieczność podnoszenia określonych nakładów. Pojawia się pytanie, czy jest to działanie
zasadne z biznesowego punktu widzenia. W roku 2011 firma SAP przeprowadziła badania, które wykazały, że organizacje posiadające wysoką dojrzałość architektoniczną w większym stopniu
inwestują w innowacyjne rozwiązania IT oraz mają zdecydowanie mniejszą złożoność środowisk
informatycznych, co przekłada się na ich lepszą pozycję konkurencyjną na rynku9.
Jednocześnie z ogólnoświatowych badań przeprowadzonych w 2011 r. przez Massachusetts
Institute of Technology wynika, że sam wzrost poziomu dojrzałości architektonicznej nie gwarantuje zwiększenia wartości generowanej przez IT10. Musi być on bowiem połączony z co najmniej
następującymi praktykami:

•
•

zapewnieniem przejrzystości kosztów IT.
ścisłym połączeniem zarządzania portfelem projektów z architekturą.
Dopiero wówczas organizacja może osiągnąć założone korzyści biznesowe z praktyki
architektonicznej.
Niniejszy artykuł stanowi rozwinięcie rozdziału opublikowanego pierwotnie w książce: „A. Sobczak,
Architektura korporacyjna. Aspekty praktyczne i w wybrane zagadnienia teoretyczne, Łódź 2013”.

9
10

S. Gupta, Building Effective Enterprise Architecture Developing a Business Case and Road Map for Mature, EA Practices
to Maximize Value in IT Investments, SAP White Paper, 2012.
J. Ross, A. Quaadgras, Enterprise Architecture Is Not Just for Architects, Massachusetts Institute of Technology, Vol.
XII, No. 9, September 2012.

46

Oblicza architektury korporacyjnej

Literatura
Berg M. van den, Steenbergen M. van, Building an Enterprise Architecture Practice, Springer, Netherlands, 2006.
Commerce Maturity Model, Department of Commerce, Office of the Chief Information Officer, May 2003, http://ocio.
os.doc.gov/ITPolicyandPrograms/ (dostęp: 04.02.2013).
Developing a Standard Enterprise Architecture Practice, Intel, May 2011.
Dorsz M., Nawrocki J., ISO 9001:2000 z perspektywy CMMI a poznańska rzeczywistość, http://www.e-informatyka.pl/
wiki/ISO_9001_2000_z_perspektywy_CMMI_a_pozna%C5%84ska_rzeczywisto%C5%9B%C4%87 (dostęp: 04.02.2013).
Enterprise Architecture Use across the Federal Government Can Be Improved, GAO, USA, February 2002.
Extended Enterprise Architecture Maturity Model, Institute For Enterprise Architecture Developments, ver. 2.0, 2004.
Gupta S., Building Effective Enterprise Architecture Developing a Business Case and Road Map for Mature, EA Practices to
Maximize Value in IT Investments, SAP White Paper, 2012.
Klincewicz K., Rozwój kompetencji pracowników w firmach offshoringowych, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2005, nr 5.
Kobyliński A., Modele jakości produktów i procesów programowych, SGH, Warszawa 2005.
Kohlegger M., Maier R., Thalmann S., Understanding Maturity Models Results of a Structured Content Analysis, Proceedings of I-KNOW ’09 and I-SEMANTICS ’09, Austria, 2−4 September 2009.
NASCIO Enterprise Architecture Maturity Model, National Association of State Chief Information Officers, ver. 1.3, December 2003.
Niemann K.D., From Enterprise Architecture to IT Governance. Elements of Effective IT Management, Vieweg, Wiesbaden
2006.
The Open Group Architecture Framework, The Open Group, version 9.1, December 2011.
Ross J., Quaadgras A., Enterprise Architecture Is Not Just for Architects, Massachusetts Institute of Technology, Vol. XII,
No. 9, September 2012.

Autor
Prof. dr hab. Andrzej Sobczak – kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych w Katedrze
Informatyki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dyrektor Ośrodka
Studiów nad Cyfrowym Państwem. Od kilku lat swoje zainteresowania naukowe i doradcze koncentruje wokół problematyki architektury korporacyjnej – w szczególności jej
zastosowania w transformacji działania organizacji – zarówno na poziomie biznesowym
jak i IT oraz strategicznego zarządzania IT. Redaktor serwisu ArchitekturaKorporacyjna.
pl. Certyfikowany szkoleniowiec TOGAF (certyfikował blisko 400 osób w Polsce) oraz
ArchiMate. Prowadził szkolenia i projekty doradcze dla firm sektora IT, banków, ubezpieczeń, telekomunikacji, energetyki i gazownictwa, administracji publicznej i służby
zdrowia.

Technika
Oceny
Praktyki
Architektonicznej

49

Sławomir Soszyński

Dlaczego CEO powinien zainwestować
w architekturę korporacyjną?
1. Wstęp
W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce zachodzą znaczące zmiany rynkowe, organizacyjne i ekonomiczne. Niemały wpływ ma również trwający kryzys gospodarczy zapoczątkowany w 2008 r.,
uszczuplając możliwości finansowe i operacyjne firm w większości sektorów gospodarki. W efekcie firmy zmuszone są uwzględniać otoczenie, w którym działają (znacznie częściej, niż było to
konieczne w przeszłości), oraz złożoność i dynamikę sił makro- i mikroekonomicznych. Organizacje
dostrzegają, że kluczem do przetrwania i sukcesu jest skupienie uwagi na długookresowym planowaniu i dostosowaniu się do szybkich i efektywnych zmian. Jest to szczególnie dotkliwa lekcja
dla tych CEO (Prezes Zarządu, ang. Chief Executive Officer), którzy stosowali rynkową psychologię
spekulacyjną, planując i zarządzając kapitałem, bazując jedynie na czynnikach krótkookresowych
(takich jak np.: cięcia budżetowe, redukcja zasobów ludzkich i kapitału inwestycyjnego).
Architektura korporacyjna (dalej EA – ang. Enterprise Architecture) jest dziedziną, której celem
jest całościowe ujęcie organizacji w aspekcie jej możliwości operacyjnych, zarządzania strategią
oraz dopasowania zasobów firmy (m.in. procesów wewnętrznych, zarządzania łańcuchem dostaw,
modelu organizacyjnego i biznesowego) do celów biznesowych i kierunków strategicznych. Jak
pokazują badania z ostatnich 5 lat, znaczna część dojrzałych firm postrzega wdrożenie EA jako
źródło przewagi konkurencyjnej, co pośrednio ma również wpływ na gwałtowny wzrost zainteresowania EA na polskim rynku. Efektywnie działający zespół EA to narzędzie zarządcze dla CEO,
które może być katalizatorem zmian w firmie, wpływając na zwiększenie sprzedaży, poprawę efektywności oraz ograniczenie kosztów operacyjnych i ryzyka.

2. EA w organizacji
Historycznie koncepcja EA wywodzi się z zarządzania systemami informacyjnymi1, jednak z czasem ewoluowała do postaci zarządzanego procesu przechodzącego przez wszystkie poziomy organizacji2. Obecnie część firm dokonała dalszego przekształcenia EA do postaci modelu operacyjnego blisko związanego z wartościami i wskaźnikami biznesowymi.
Proces wdrożenia EA w firmie będzie przebiegał różnie, ze względu na takie czynniki jak: model
biznesowy, działalność operacyjna, dojrzałość i kultura organizacyjna oraz otoczenie zewnętrzne.
Niemniej jednak potrzeba wdrożenia EA powinna wynikać z jasno określonego celu biznesowego, aby zapewnić firmie maksymalny zysk przy optymalnych kosztach oraz akceptowalnym ryzyku;
niestety dość powszechną praktyką na polskim rynku jest powołanie EA, dlatego, że tak nakazuje rynkowa i korporacyjna moda, a nie rzetelna analiza i jasno określona potrzeba biznesowa.
Idealnym stanem jest ujęcie EA w ramach wartości biznesowych i stanu wynikającego z bezpośredniej sytuacji rynkowej, tj. jeśli organizacja ma przynosić zyski jej właścicielom, konieczna jest
zdolność do elastycznej zmiany struktur i procesów, optymalizacja posiadanych zasobów ludzkich,
zarządzanie wiedzą, umiejętność dostrzeżenia pojawiającej się na rynku okazji i jej wykorzystania
oraz właściwego zarządzania ryzykiem.
1
2

Por.: J. Zachman, A framework for information systems architecture, IBM Systems Journal, vol. 26, no. 3, s. 276–292.
Por.: The Open Group, The Open Group Architecture Framework, dostęp on-line: www.opengroup.org/togaf.
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Obecnie znacząca większość firm w Polsce postrzega EA jako funkcję technologiczną, gdzie
podstawowymi celami są: (1) poprawa efektywności zarządzania złożonością środowisk technologicznych (np. konsolidacja aplikacji biznesowych, standaryzacja infrastruktury), (2) dopasowanie
strategii technologicznej do biznesowej, (3) transformacja i zarządzanie zmianą aplikacji biznesowych. Oczywiście przy tak zdefiniowanej funkcji naturalnym umiejscowieniem EA jest IT (zwykle
wtedy szefem EA zostaje CIO). Niestety może to być problematyczne, jeśli CIO nie jest członkiem
zarządu, a rola IT jest ograniczona jedynie to roli jednostki wykonawczej, spełniającej polecenia
jednostek biznesowych. W przypadku gdy jednostka biznesowa decyduje o tym, jak ma działać IT,
zespół EA nie będzie w stanie dostarczyć wartości biznesowych zgodnie z celami, dla których został powołany (np. nie uda się zredukować duplikatów funkcjonalnych w aplikacjach biznesowych
w firmie o strukturze pionowej, gdzie budżet jest zarządzany w ramach silosów organizacyjnych).
W skrajnych przypadkach, gdy organizacja jest duża, a struktura organizacyjna charakteryzuje się
pionowym (funkcyjnym) zarządzaniem, EA w strukturze IT będzie postrzegana jako blokująca działalność biznesową. Wynika to z tego, że zespół EA, posiadając rozległą wiedzę o firmie i poruszając
się na wszystkich jej poziomach, będzie podejmować najlepszą decyzję z poziomu firmy, a nie poszczególnych jednostek biznesowej, które nie rozumiejąc szerszego kontekstu takiej decyzji, będą
bronić swoich interesów.

Rysunek 1. Przykładowa struktura organizacyjna firmy z EA zorientowana na IT (po lewej stronie) oraz
organizacje (po prawej stronie)
Źródło: Opracowanie własne.

Niezwykle ważne jest zatem zdefiniowanie zakresu, celu, odpowiedzialności i uprawnień decyzyjnych EA. Należy zastanowić się nad tym, czym będzie EA w organizacji i jaką wartość dla CEO ma
dostarczyć. Dzięki tak postawionemu pytaniu uniknie się późniejszych rozczarowań wynikających
z konfliktów pomiędzy EA oraz innymi grupami lub brakiem efektywności EA z powodu braku dostatecznie szerokich uprawnień decyzyjnych.
Powołując zespół EA w organizacji, główny nacisk należy położyć na zarządzanie wiedzą w zakresie tego, co dzieje się w firmie oraz jej otoczeniu zewnętrznym, tj. sił makroekonomicznych oraz
oddziaływania trendów, branży i rynku.
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Rysunek 2. Przykładowy model sił oddziaływania na organizację
Źródło: Opracowanie własne.

Firmy, które wiedzą, jak wykorzystać potencjał tkwiący w EA, będą w stanie efektywnie przeprowadzić transformację biznesową, zarządzać strategią oraz używać EA jako źródła innowacji
w zakresie modeli biznesowych, trendów i rozwiązań technologicznych w segmentach rynku, na
których działa organizacja (lub zamierza działać).

3. Planowanie strategiczne i cele EA
Jednym z najważniejszych aspektów podczas wdrożenia EA w firmie jest określenie wartości
oraz celów, wokół których będzie działać zespół EA; w dużych organizacjach jest to szczególnie
ważne, ponieważ może być wielu architektów, którzy niekoniecznie wykonują pracę architekta
korporacyjnego. Badania pokazują, że firmy, które wdrożenie EA mają już za sobą, postrzegają jej
działania jako niezwykle istotne dla realizacji zamierzonych celów strategicznych. Niemniej jednak kluczowym elementem planu wdrożenia powinno być przekazanie wiedzy na temat wartości biznesowych i nauka sposobu myślenia w kategoriach zintegrowanej analizy organizacji przez
pryzmat np. otoczenia, strategii, dostępnych informacji, technologii, zasobów ludzkich oraz wewnętrznych procesów. Zintegrowana analiza w tym znaczeniu oznacza ujęcie wszystkich wymienionych czynników wpływających na organizację jako całość, a nie poszczególnych jej elementów.
Całościowe i strategiczne spojrzenie na firmę w codziennej pracy nie jest łatwe, ponieważ istnieje
wiele czynników, które odciągają EA od takiego podejścia – np. wielość rozwiązań taktycznych,
struktura organizacyjna zależna od podziału geograficznego i funkcyjnego, rozbieżne priorytety
interesariuszy, brak właściwego planowania działań przekładający się na dużą liczbę „pożarów”
i wiele innych. Krytycznym elementem działalności EA w organizacjach o skomplikowanej strukturze organizacyjnej i funkcjonalnej jest znalezienie optimum pomiędzy (a) inwestycjami taktycznymi a strategicznymi, (b) dopasowaniem systemów informatycznych dla globalnych/regionalnych
jednostek organizacyjnych a lokalnymi uregulowaniami i wymaganiami rynkowymi, (c) modularnością i elastycznością wprowadzania zmian a standaryzacją.
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Rysunek 3. Dojrzałość EA a model biznesowy organizacji
Źródło: Opracowanie własne.

Działalnością, za którą zwykle odpowiada EA, jest planowanie strategiczne, polegające na próbie określenia przyszłej działalności organizacji w dłuższym przedziale czasu (zwykle w okresie 2,
5, 10 i więcej lat). EA tworzy plany działania (ang. roadmaps), określając stan obecny i przyszły
(pożądany) organizacji oraz działania konieczne, aby przejść z jednego stanu do drugiego. Obecnie
duża dynamika na rynku sprawia, że EA musi poradzić sobie z presją w postaci ciągłych zmian
otoczenia organizacji, co wymusza konieczność szybkiej adaptacji firmy do zachodzących zmian.
Pozwala to na podejmowanie efektywnych decyzji biznesowych, inwestycji w strategiczne obszary
działalności firmy, wychwytywanie możliwości lub zagrożeń rynkowych, co niejednokrotnie może
stanowić o przewadze konkurencyjnej. Istnieje wiele narzędzi analizy strategicznej (np. SWOT, model 5 sił Portera, PEST, matryca BCG, matryca konkurowania, analiza pozycjonowania, które pozwalają przeprowadzić ocenę strategii organizacji i odpowiednio zaplanować działania; oczywiście
wybór danego narzędzia i doboru metodyki przez EA zależeć będzie od celu analizy. Efektywna
EA pozwala spojrzeć poza obecny stan organizacji, przeprowadzić analizę zdolności biznesowych
(ang. business capabilities) i trendów rynkowych, pomijając istniejące procesy, budżety, technologię, zasoby itd., jako wynik budując kierunki rozwoju organizacji na przyszłe lata.

4. Zagrożenia EA
Istnieje wiele zagrożeń, które mogą spowodować, że EA nie będzie w stanie efektywnie pełnić swoich obowiązków w firmie i przynosić zysku dla firmy. Zagrożenia te można podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne, przy czym dla tych pierwszych analiza ryzyka będzie przebiegać w taki
sam sposób, jak zarządzanie ryzykiem z poziomu organizacji. Zagrożenia wewnętrzne są bardziej
interesujące, ponieważ są zwykle ignorowane (nieuświadomione przez zespół EA i należą do najczęściej popełnianych błędów:

•
•

Brak jasno zdefiniowanych, mierzalnych celów i okresowego pomiaru pozwalającego na
oszacowanie efektywności EA w organizacji.
EA skupia swoją aktywność na definiowaniu scenariuszy dla modeli biznesowych, których
używalność i związek z realną działalnością firmy są minimalne; wówczas EA jest postrzegana jako jednostka nie przynosząca wymiernych korzyści biznesowych.
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Brak efektywnej komunikacji EA z innymi jednostkami w firmie, używanie żargonu architektury oraz mała wiedza o tym, jak funkcjonuje organizacja na różnych poziomach, przekłada
się na spadek zaufania do EA.
Zbyt ambitnie postawione cele EA przy niedostatecznie oszacowanych zasobach oraz nieprawidłowym umiejscowieniu i braku uprawnień decyzyjnych w organizacji.
EA pełni w firmie wyłącznie rolę „policyjną”, w przeciwieństwie do funkcji promującej postawy zgodne z kulturą organizacyjną i określonymi wartościami biznesowymi.

5. Podsumowanie
Zespół EA powinien być postrzegany jako wewnętrzny zaufany doradca, w zakresie odpowiedzialności którego jest analiza sytuacyjna, długofalowe planowanie strategiczne oraz zarządzanie
procesem inwestycji strategicznych (długofalowych) i taktycznych (koniecznych, krótkoterminowych). Celem EA nie jest podejmowanie decyzji za inne jednostki organizacyjne w firmie, ale budowa i udostępnienie platformy, która pozwoli interesariuszom podejmować najlepsze możliwe
decyzje na podstawie możliwie całościowej wiedzy na temat danego zagadnienia.
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Piotr Szabelak

Główny Architekt
– lider wspierający liderów
1. Wstęp
Esej ma na celu wypełnienie pewnej luki informacyjnej dla osób poszukujących miękkich, psychologicznych aspektów wdrożeń procesów zarządzania architekturą korporacyjną, zalecanych
metod postępowania czy umiejętności Głównego Architekta (GA). Główną tezą niniejszego eseju
jest stwierdzenie, że aby dana organizacja stała się liderem na danym rynku czy też w danym otoczeniu, potrzebne jest stworzenie niezbędnych warunków i wspieranie działających w niej liderów.
Zarazem, ponieważ wdrożenia i procesy zarządzania architekturą korporacyjną prowadzą jedni ludzie dla innych ludzi, należy koniecznie zadbać o ludzką stronę tych przedsięwzięć. A najlepszych
praktyk w tym zakresie raczej nie znajdziemy w znanych nam metodykach, większość z nich bowiem w ogóle te zagadnienia pomija.
John C. Maxwell1 stwierdza wprost, że liderzy są kluczem w świecie biznesu, że żaden biznes
nie może się rozwijać i wzrastać bez liderów. Ponadto twierdzi, że w sumie przywództwo to jedyna
przewaga, jaką jedna organizacja może mieć dzisiaj nad inną – w dobie zaciętej konkurencji, jakiej
jesteśmy świadkami.
Robert Kiyosaki2 powołuje się na słowa swojego bogatego ojca, mentora w świecie biznesu,
który pozytywnie wpłynął na jego całą karierę i zainspirował do napisania oraz wydania wielu
pozycji edukacji finansowej dla każdego: „Najtrudniejszym zadaniem, które stoi przed właścicielem biznesu, jest doprowadzenie do tego, żeby ludzie działali jako zespół i robili to, co chcesz”.
„Prowadzenie biznesu jest proste. Kierowanie ludźmi – nie”.
Wszystkie te obserwacje można z łatwością odnieść do GA – zarówno jako osoby, która może
wesprzeć lidera czy liderów w organizacji (prezesa, dyrektora, kierownika) w kierowaniu dużymi
i małymi zespołami ludzkimi, jak i jako osoby kierującej pracami grupy architektów.
W kontekście tego, co może inspirować GA jako kierunek uniwersalny i zawsze pożyteczny dla
firmy, podaje Anthony Robbins3 myśl, że celem każdej firmy powinno być wytworzenie produktów
lub usług podnoszących jakość życia każdego człowieka, który staje się jej klientem. Jeśli firma
konsekwentnie realizuje ten cel, jej zysk i korzyść dla klienta stają się pewne.

2. Rola kodeksu wartości w rozwoju firmy
Do wspomnianych powyżej zasad naczelnych można zaliczyć wartości firmy, kodeksu zachowań,
pryncypiów itd. Blair Sinclair4 zauważa, że świetne zespoły ostatecznie odnoszą sukces – wbrew
wszystkim przeciwnościom. Kodeks honorowy spaja taki zespół w trudnych sytuacjach. Sprawia,
że jego członkowie trzymają się określonych standardów zachowań, dążą do konkretnych wyników
i – co najważniejsze – poczuwają się do odpowiedzialności przed sobą nawzajem. Ludzie, którzy to
wiedzą, mają ogromną przewagę na rynku.
1
2
3
4

J. Maxwell, ABC bycia liderem, Network Twentyone, 2009.
B. Singer, Jak zbudować zespół, który zwycięża, Instytut Praktycznej Edukacji, 2010.
A. Robbins, Obudź w sobie olbrzyma, Studio Emka, 2012.
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GA może łatwo wykorzystać tę przewagę, nie tylko odwołując się do kodeksu wartości firmy
w swej codziennej działalności, ale uzupełniając zbiór korporacyjnych zasad o zbiór pryncypiów
architektonicznych taki kodeks uzupełniający lub rozwijający.

3. Cechy lidera
John Maxwell, doradca w zakresie rozwoju osobistego dla menedżerów największych firm tego
świata, podaje dziesięć cech, którymi powinien się odznaczać lider5. Warto je przytoczyć, aby zrozumieć, że nie są one trudne do rozpoznania i tym bardziej do rozwinięcia w sobie (o ile już części
z ich nie posiadamy). Dodany jest tutaj także pewien komentarz, osadzający listę w realiach funkcjonowania GA w organizacji. Są to cechy i odpowiadające im przekazy:
1. atrakcyjny wygląd – (GA daje odczuć ludziom:) „mam zawsze uśmiech dla innych, szanuję
ludzi, lubię ludzi, wyrażam to wyglądem”,
2. wspólnota – „buduję miejsce, gdzie ludzie mogą należeć, czuć się częścią plemienia”,
3. pewność – „sprawiam, że ludzie czują się bezpiecznie”,
4. entuzjazm – „komfortowo jest ze mną być, inspiruję, rozgrzewam do walki, pozwalam uwierzyć, przynoszę nadzieję i zapał”,
5. zachęcanie – „sprawiam, że ludzie dobrze myślą o sobie i próbują swoich sił”,
6. znaczenie – „dodaję ludziom wartości, pogłębiam ich wiarę w siebie, dodaję uznanie”,
7. nawiązywanie kontaktów – „ludzie lubią ze mną być”,
8. nadzieja – „daję ludziom nadzieję, przekonuję, że będzie lepiej, przypominam, że damy radę,
daję im otuchę”,
9. wizja – „ludzie widzą obraz całości i przyłączają się do zespołu”,
10. charyzma – „ludzie lgną do mnie i ufają mi”.
Portret lidera dodatkowo umacnia i dopełnia na nasze potrzeby następująca lista umiejętności
przywódcy, który według Blaira Sinclaira6:
a. ma umiejętność zauważania u innych mocnych stron oraz sprawiania, że je wykorzystują,
b. umie uczyć (ale nie pouczać) innych przez przekazy budzące zaangażowanie, chęć do rozwoju, przez motywację i włączanie do gry,
c. wykorzystuje błędy w celu wzmocnienia zespołu m.in. przez wyeliminowanie strachu przed
ich popełnianiem, zamianę strachu w poczucie siły i pragnienie, przez wyciąganie wniosków
na przyszłość, wspólne świętowanie zwycięstw,
d. tworzy i utrzymuje częste interakcje, tj. utrzymuje bezpośredni kontakt z zespołem w postaci spotkania, rozmowy telefonicznej, lunchu, telekonferencji (ale raczej już nie e-mail),
e. ma umiejętność dostrzegania i pokazywania innym, jak obiecująca może być przyszłość i jakie może przynieść im możliwości,
f. ma umiejętność sprzedawania swojej wizji, sposobu myślenia, kodeksu wartości, myśli itp.
Jeśli ktoś nie uważa się za typ przywódcy, Blair Sinclair ku pokrzepieniu serc odnotowuje, że
przywódcą może być każdy i każdy w jakimś momencie swojego życia to robi w swoim środowisku.
Z tą myślą przytacza on „zasadę ruletki przywództwa”, według której dla każdego z nas prędzej
czy później kulka zatrzyma się na naszym numerze i to my będziemy mieli okazję do kierowania,
inspirowania, wspierania, edukowania lub radzenia innym. Może się to stać więcej niż jeden raz, ale
w takiej chwili będzie się liczyło to, czy wtedy mieliśmy odwagę, żeby stanąć na wysokości zadania
i pełnić rolę przywódcy, oraz czy odkryjemy i uruchomimy nasze umiejętności. A gdy nam się to już
uda, inni podążą za nami…
Żeby wszystko było jasne – nie musimy być przy tym być śmiertelnie poważni, powinniśmy
mieć tę odrobinę luzu i poczucia humoru! Inaczej zanudzimy siebie i ludzi wokół, wypalimy się
5
6
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w staraniach osiągnięcia ideału w zazwyczaj niedoskonałych warunkach danej organizacji. John
Maxwell7 zaleca nam, aby się przy tym bawić – bo zabawa wywołuje radość, radość zaprasza do
udziału, udział skupia uwagę, uwaga rozwija świadomość, świadomość pomaga refleksji, refleksja
tworzy wiedzę, wiedza umożliwia działanie, działanie przynosi rezultaty. A zatem – więcej luzu!

4. Architekt korporacyjny = alchemik korporacyjny
GA dysponuje potężnym narzędziem, które może przynieść wiele korzyści organizacji, dla której
pracuje – jest nim sprawdzona metodyka, techniki działania, doświadczenie, najlepsze praktyki.
Myśl ta inspirowana jest tezą sformułowaną przez Anthony Robbinsa8, że w dzisiejszych czasach
wartość surowców naturalnych i innych zasobów oraz ich praktyczną dostępność i stopień wykorzystania w danej firmie wyznacza stosowana tam technologia. Technologia pozwala nam zmienić
odpady w bezcenny surowiec! A zatem można wnioskować, że to stosowana technologia, metody
przetwarzania i pozyskiwania wartości stanowią dodatkowo (obok przywództwa) o sile i potencjale danej organizacji.
Co więcej, Robbins przypomina nam niezwykle inspirujące myśli Paula Pilzera, absolwenta
Wharton Business School, dotyczące jego „teorii alchemii”, która jest w stanie stworzyć nieograniczone bogactwo. Generalnie sprowadza się ona do zdolności przekształcania czegoś o bardzo
niskiej wartości w coś, co posiada znacznie większą wartość. W średniowieczu alchemicy próbowali zmienić ołów w złoto. Dzisiaj bogacze są prawdziwymi alchemikami, ponieważ nauczyli się
przekształcać coś bardzo zwykłego w coś cennego i zbierać ekonomiczne sukcesy wynikające z tej
transformacji. Jakże często GA staje przed zadaniem sklecenia czegoś z niczego, sformułowania
mądrych i inspirujących wniosków na podstawie fragmentarycznych informacji o różnorodnej jakości, dużej zmienności w czasie i różnym zakresie. W tym sensie jego praca i wytwarzana wartość
dodana przypomina korporacyjną alchemię, która faktycznie daje wielką wartość i pozwala przełamać impas.

5. Podsumowanie
Współcześni liderzy kierujący wielkimi firmami czy instytucjami często są samotni w obliczu
odpowiedzialności za decyzje, które muszą podejmować. Stają przy tym często przed mnogością czynników, które na te decyzje wpływają przy jednoczesnej dużej dynamice zdarzeń. Główny
Architekt ma szansę ich wesprzeć w trudnej misji przywództwa, w zarządzaniu zmianą, w komunikacji celów i w przekładaniu tych celów na działania, w spajaniu różnych procesów w organizacji,
często nawet niesformalizowanych – sam stając się przy tym liderem.
GA powinien rozwijać zdolność do nawiązywania relacji i zarządzania nimi, rozwijać w sobie cechy lidera, rozumieć organizację, jej cele i wartości, kreować nową wartość. GA powinien rozumieć,
że zmiana jest czymś naturalnym, w każdej z nich kryje się potencjał, no i właśnie możliwość stworzenia nowych wartości. Powinien być świadom, że ludzie obawiają się zmian, zwłaszcza jeśli ich
nie rozumieją, że większość z nas boi się niepowodzenia, odmowy lub krytycznej oceny innych ludzi. Powinien wiedzieć, że w dzisiejszych czasach należy mieć odwagę, aby zacząć, i mieć odwagę,
aby wytrwać w obliczu przeciwności.
Wszystkiego naraz nie uda się osiągnąć, najprędzej uda się to osiągnąć krok po kroku, ale za
to konsekwentnie. Przy tym GA, świadom sytuacji i obowiązujących reguł, może starać się realizować ukryty dla niektórych plan: służby ludziom, dodawania im wartości, dodawania im otuchy,
a wszystko to dla rozwoju firmy, która jest środowiskiem ich rozwoju. A wszystkie działania powinien rozpoczynać z wizją końca, z planem, z mierzalnymi celami osadzonymi w czasie…

7
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Nie powinien przy tym wpaść w pułapkę, przed którą przestrzega nas John Maxwell: zbyt często celem wielu liderów staje się to, aby ludzie dobrze o nich myśleli, natomiast celem naprawdę
wielkiego lidera jest, aby pomóc ludziom myśleć lepiej o sobie. Jednocześnie nie można prowadzić
innych, jeśli się najpierw nie poprowadziło samego siebie (według słów Harry’ego Trumana), nie
można połączyć się z innymi, dopóki człowiek nie połączy się z sobą.
Główny Architekcie – wytrwałości, odwagi! Wszyscy jesteśmy ludźmi, służymy ludziom... A jednocześnie, przewrotnie cytując główną myśl Charlesa Darwina, przetrwanie niekoniecznie przypada w udziale najsilniejszemu, ale temu, który potrafi najlepiej zaadaptować się do zmian.
Postrzegajmy każdy kryzys jako okazję, nawet jeśli to tylko jest okazja, aby stać się silniejszym,
dojrzalszym, pełniejszym! Z upływem czasu będzie coraz łatwiej.
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Pewnego pięknego dnia we Wrocławiu, mieście, w którym postanowiłem zamieszkać, zaczęto
ochoczo budować ścieżki rowerowe. W sumie świetnie. Można powiedzieć: rewelacja, miasto zaczęło się troszczyć o rowerzystów! Włodarze miasta uroczyście ogłosili sukces, otworzyli pierwszą,
a później kolejne ścieżki rowerowe. Radość przygasła, kiedy na ścieżkach pojawili się rowerzyści.
Okazało się np., że znaki drogowe czy uliczne lampy potrafią w swojej bezczelności zająć środek
pasa przeznaczonego dla rowerów! I robią to wcale nie rzadko, wbrew temu, co mogłoby się optymistom wydawać. Co więcej, ścieżki rowerowe niczym morskie fale przeplatały się z chodnikami
lub nagle na końcu (żywo)płotu skręcały o 90 stopni w tę czy inną stronę.
Irytujące, prawda?
Oczywiście nie znam tła całej operacji – planowania, uzgodnień z różnymi organami i urzędami.
Jedno jest pewne: włodarze miasta ogłosili sukces, który chwilę później musieli ratować pospiesznymi naprawami. Niestety, niektórych błędów już nie dało się poprawić i mamy je do dzisiaj.
Dlaczego?
Bo ktoś nie dopilnował, żeby efekt końcowy był przede wszystkim użyteczny. Żeby projekt,
oprócz medialnego sukcesu, przyniosł wymierne korzyści tym, do których jest skierowany. Żeby
bezkonfliktowo współistniał z lampami chodnikowymi, znakami drogowymi, jezdnią i ukształtowaniem tereniu.
Gdyby się tak przyjrzeć projektom w jakiejkolwiek organizacji, to da się w nich zauważyć jedną wspólną cechę: wszystkie zorientowane są na sukces… uwaga, projektu. „Goal oriented, target
oriented” to dość popularne slogany, nawet w niektórych resume. Wszystkie te „cele” są krótkoterminowe i wytyczane pod kątem sukcesu, który da się ogłosić w jego ramach.
Pojęcie sukcesu występuje naturalnie w kontekście każdego projektu prowadzonego w ramach
organizacji. Ale czy sukces każdego projektu prowadzonego w ramach organizacji przekłada się na
sukces jej samej?
W małej firmie, gdzie zespół projektowy niemal zawsze składa się z tych samych osób, mających
pełen obraz nie tylko tego, nad czym pracują, ale i w jakim kontekście ich praca jest umieszczana –
tak, z dużym prawdopodobieństwem sukces projektu doda się do firmowego salda sukcesu.
Co jednak w przypadku potężnych korporacji, gdzie zespoły projektowe żyją kilka miesięcy, po
czym ich miejsce zastępują nowe, równie nietrwałe? Gdzie w takich warunkach ma powstać spójny,
kompletny obraz działań?
Tutaj właśnie pojawia się miejsce dla ludzi, którzy wiecznie się czegoś czepiają. Dla architektów.
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Czym tak naprawdę zajmuje się architekt? Najchętniej odparłbym wymijająco: To zależy.
Zależy od charakteru organizacji, od pozycji architekta w jej strukturach, od przyczyn powołania
stanowiska.
Mój bardziej doświadczony kolega zwykł mawiać, że architekt korporacyjny to trochę taki urbanista od planowania przestrzennego. Widzi cały teren z lotu ptaka: którędy chodzą ludzie, gdzie
płynie rzeka, jak kształtuje się teren, a jak zabudowa na danym obszarze. Widzi więc to, czego
może nie dostrzegać projektant osiedla lub budynku, a na co zwrócić uwagi nie ma szans pracownik budowy (no, może z wyjątkiem operatora żurawia). Dzięki takiemu spojrzeniu może zadbać nie
tylko o to, aby poszczególne elementy współgrały ze sobą i otaczającą przestrzenią, ale również
aby późniejsza rozbudowa nie sprawiała problemów.
Ważnym elementem pracy architekta jest współpraca z biznesem, czyli bardzo często z osobami
bez wiedzy informatycznej. A, przepraszam! Należałoby wpierw zdefiniować, czym jest „biznes”.
Otóż „biznes” to nic innego jak „inwestor”, czyli ten, który ma przynajmniej trzy atuty: pomysł,
jak zarobić pieniądze, pieniądze niezbędne do zarabiania pieniędzy oraz umiejętność określania
terminów niemożliwych do dotrzymania. Napisałem, że „biznes” ma pomysł, jak zarobić pieniądze.
Pomysł „jak zarobić” może i ma, ale wizję, jak przekonać klienta do ich wydania, już niekoniecznie.
Przykład: „biznes” ma pomysł, że będzie sprzedawał hot-dogi. Policzył, ilu będzie klientów i jakie
będą koszty, ale zapomniał wymyślić, gdzie te hot-dogi będzie sprzedawał oraz skąd weźmie energię, aby podgrzać bułkę i parówkę.
Dlatego architekt to nie tylko rola osadzona w IT. To także duże zaangażowanie w część biznesową, czasami wręcz wykraczające poza dziedzinę architektury i wkraczające w rolę analityka
biznesowego. Często poukładanie procesów, produktów i usług (tych widocznych marketingowo)
także wymaga tła informatycznego i wtedy architekt okazuje się wręcz idealnym kandydatem na
osobę wspierającą w pracach analitycznych.
Wskazanie głównej ścieżki rozwoju oraz uzasadnienie jej grubo szacowanymi kosztami często
też okazuje się jednym z oczekiwanych działań realizowanych właśnie przez architekta.
Pozostało wspomnieć o jeszcze jednej, moim zdaniem kluczowej częścią pracy architekta. Jest
nią dokumentowanie swojej pracy, zarówno tej opisującej stan obecny (AS-IS), jak i nakreślającej
strategię i kierunek rozwoju (TO-BE). Istotną cechą takiej dokumentacji jest też napisanie jej tak,
aby mimo upływu czasu czy zmiany perspektywy można było odczytać ją w sposób niedeformujący
pierwotnego zamysłu autora i aby odpowiadała na pytania zadawane przez administratorów, deweloperów oraz biznes.
Jest jedna zasada, którą z powodzeniem stosowałem jako administrator systemów IT, a która,
jak się okazuje, świetnie sprawdza się również teraz, kiedy zajmuję się architekturą korporacyjną.
Jej pochodzenie nie jest do końca jasne, ale lubię wierzyć, że zrodziła się w środowiskach związanych z systemem Unix. Ta zasada to:
KISS: Keep It Simple, Stupid.
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1. Wstęp
Zarządzanie wymaganiami jest wskazywane jako centralny punkt procesów związanych z rozwojem architektury korporacyjnej. Zbiór aktualnych wymagań odzwierciedla oczekiwania głównych interesariuszy i kształtuje obraz architektury docelowej. Wykorzystanie doświadczeń z zakresu inżynierii wymagań wypracowanych na polu zarządzania projektami może być korzystne
również w odniesieniu do problematyki architektury korporacyjnej.

2. Propozycja klasyfikacji wymagań
Punktem wyjścia opracowania specyfikacji wymagań oraz sprawnego zarządzania nimi jest wybór odpowiedniej klasyfikacji. Podział wymagań na kategorie ułatwia zarządzanie wymaganiami
poprzez przyporządkowanie konkretnych wymagań do określonego kontekstu.
Dostępnych jest wiele modeli klasyfikacji wymagań, opracowanych np. przez International
Institute of Business Analysis, IBM, Borland lub Volere. Nie zostały one jednak przystosowane do
zastosowania w zakresie architektury korporacyjnej lub są wręcz związane wprost z konkretnym
narzędziem informatycznym do zarządzania wymaganiami. Mimo znaczących różnic w klasyfikacjach można się pokusić o pewną ich generalizację. Tego typu model został opracowany przez
analityków w firmie Hewlett-Packard. Zawiera on następujące klasy wymagań:
1. Wymagania biznesowe – opisują potrzeby interesariuszy. Wynikają one bezpośrednio z celów biznesowych. Zestaw wymagań biznesowych opisuje cechy, które powinien posiadać
system. W tej kategorii powinny się znaleźć wymagania dotyczące architektury, zakresu projektu, wymagania użytkownika oraz wszelkiego rodzaju ograniczenia.
2. Wymagania funkcjonalne – określają funkcjonalność systemu, która powinna zostać zaimplementowana w trakcie realizacji przedsięwzięć. Ich spełnienie umożliwi realizację wymagań biznesowych, a co za tym idzie celów biznesowych. Wymagania funkcjonalne obejmują:
a. funkcjonalność – podstawowe wymagania definiujące funkcjonalność rozwiązania,
b. reguły biznesowe – definiujące ograniczenia sposobów realizacji funkcjonalności, np.:
„Algorytm wyliczania liczby kontrolnej identyfikatora powinien być oparty o algorytm
CODE514”,
c. wymagania prawne – sformułowane na podstawie analizy określonych aktów prawnych
wymienionych wśród uwarunkowań,
d. interfejsy wewnętrzne – dotyczące wymiany danych pomiędzy komponentami w ramach systemu,
e. interfejsy zewnętrzne – dotyczące komunikacji z innymi systemami,
3. Wymagania niefunkcjonalne – opisują warunki lub cechy, które nie odnoszą się bezpośrednio do zachowania systemu czy sposobów korzystania z niego. Opisują cechy środowiska,
dzięki którym system może funkcjonować efektywnie, bądź też wymagania jakościowe, które system musi spełniać. Najczęściej opisują istotne atrybuty systemu lub otoczenia, które stanowią ograniczenia dla rozwiązania. Wymagania niefunkcjonalne dotyczą zagadnień
z następujących zakresów:
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a.
b.
c.
d.
e.

niezawodność – zdolność do ciągłego wykonywania wyznaczonych funkcji,
przenośność – możliwość przeniesienia całości lub części rozwiązania na inną platformę,
skalowalność – zdolność systemu do dalszej rozbudowy,
bezpieczeństwo – określa wymagany poziom bezpieczeństwa systemu,
wydajność – zdolność do sprawnego działania przy zachowaniu określonych wartości
zdefiniowanych parametrów,
f. wymagania użytecznościowe – określają np. cechy jakościowe interfejsu użytkownika
czy obsługi wielojęzyczności,
g. wymagania wdrożeniowe – dotyczą implementacji rozwiązania w zakresie migracji ze
starego rozwiązania do nowego, obejmują również migrację danych, zakres dokumentacji oraz szkoleń,
h. wymagania dotyczące testów – dotyczą implementacji zmian w zakresie wymaganych
procedur, częstotliwości i rodzaju wykonywanych testów.
Ponadto oprócz wymienionych typowych klas wymagań można wyróżnić następujące kategorie
w sferze biznesowej:
1. Cele biznesowe – ogólne sformułowania opisujące cele lub potrzeby organizacji wynikające
z motorów biznesowych (business drivers). Pozostają w relacji z misją lub strategią organizacji. Cel biznesowy opisuje zdolność organizacji, która jest do osiągnięcia w ściśle określonej
przyszłości.
2. Uwarunkowania – katalog zagadnień, które mają istotny wpływ na organizację oraz są źródłem dla wymagań biznesowych, funkcjonalnych lub niefunkcjonalnych. Poprzez uwarunkowania rozumiane są: akty prawne, normy, regulacje, standardy oraz dobre praktyki.
W sferze systemów informatycznych można wyróżnić następujące kategorie wymagań:
1. Przypadki użycia – opisują sposób realizacji wymagań funkcjonalnych.
2. Projekt interfejsu użytkownika – określa zakres danych prezentowanych na ekranach aplikacji, wynikających z wymagań funkcjonalnych oraz uszczegółowionych przez przypadki użycia, w sposób określony przez wymagania niefunkcjonalne.
3. Definicje raportów – określają zakres danych prezentowanych na wydrukach wynikający
z wymagań funkcjonalnych.
4. Przypadki testowe – umożliwiają sprawdzenie poprawności implementacji przypadków użycia w sposób zgodny z treścią wymagań niefunkcjonalnych.
Opisany model klasyfikacji wymagań przedstawia rysunek 1. Klasy wymagań powiązane są relacjami zależności (dependency), które obrazują hierachię wymagań oraz umożliwiają śledzenie
wpływu zmian wymagań wyższej kategorii na powiązane zależne wymagania.
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Rysunek 1. Model klasyfikacji wymagań
Źródło: opracowanie własne.

Rysunek został dodatkowo wzbogacony o mapowanie poszczególnych kategorii wymagań na
perspektywę architektoniczną oraz projektową. W typowym przebiegu cyklu ADM (Architecture
Development Method – stanowiącym rdzeń ram architektonicznych TOGAF) można przyjąć, że
w fazach A–F (począwszy od wizji architektury do planowania migracji) wypracowywana jest iteracyjnie treść celów biznesowych, uwarunkowań, wymagań biznesowych, funkcjonalnych oraz
niefunkcjonalnych.
W ramach projektów realizowanych na bazie kontraktów architektonicznych w fazie G cyklu
ADM wypracowywane są artefakty, takie jak przypadki użycia, definicje raportów, projekt interfejsu użytkownika oraz przypadki testowe. W praktyce okazuje się, że poziom szczegółowości wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych zdefiniowany przez zespół architektów wymaga dalszego uszczegółowienia przez analityków w ramach realizowanych projektów. Nierzadko okazuje
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się, że takie uszczegółowienia prowadzą również do zmian wymagań biznesowych. Zatem granice
perspektyw architektonicznej i projektowej mogą się zacierać. Należy jednak pamiętać o tym, że
proces zmian wymagań oraz analizy wpływu jest przedmiotem procesu zarządzania wymaganiami
w cyklu ADM, w związku z czym odbywa się w usystematyzowany sposób.

3. Mapowanie wymagań
Określenie klas wymagań oraz zależności między nimi należy traktować jako pierwszy krok
do zapewnienia odpowiedniego poziomu przejrzystości w procesie zarządzania wymaganiami.
Kolejnym krokiem powinno być sprecyzowanie macierzy możliwych powiązań wymagań z elementami występującymi w artefaktach architektonicznych, np. z blokami budowlanymi (building
blocks).
Tabela 1 zawiera zestawienie kategorii wymagań w odniesieniu do artefaktów powstających
w ramach cyklu ADM. Należy podkreślić, że mapowanie wymagań nie dotyczy samych katalogów,
macierzy lub diagramów, tylko określonych klas elementów, które są prezentowane w formie artefaktów. Na przykład wymaganie biznesowe „Możliwość monitorowania przeterminowanych wypożyczeń książek” może być powiązane z określoną komórką organizacji, procesem biznesowym oraz
rolą, zaś wymaganie funkcjonalne „Możliwość wyszukiwania książki po: autor, tytuł, słowo kluczowe” może być powiązane z przypadkiem użycia, encją danych, systemem/komponentem, interfejsem oraz aktorem.
Mapowanie to należy traktować poglądowo, mając na uwadze potrzebę dostosowania do specyfiki organizacji oraz cyklu ADM.
Tabela 1. Mapowanie wymagań na inne elementy
Kategoria wymagań

Domena
architektoniczna

Cele biznesowe

Biznesowa

Artefakt
Mapowania w obrębie elementów występująych w:

•
Uwarunkowania

Biznesowa

Wymagania biznesowe

Biznesowa

Wymagania funkcjonalne

Danych,
Aplikacji

Katalog czynników sterujących/celów/zadań

Brak specjalizowanego artefaktu. Uwarunkowania mają
wpływ na inne wymagania i powinny zawierać się w:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Katalog wymagań
Diagram dekompozycji organizacji
Katalog usług biznesowych
Katalog ról
Diagram dekompozycji funkcji
Diagram przepływu procesów
Diagram biznesowych przypadków użycia
Macierz encji biznesowych/funkcji biznesowych
Macierz aplikacji/danych
Logiczny diagram danych
Katalog portfela aplikacji
Katalog interfejsów
Macierz ról/aplikacji
Macierz aplikacji/funkcji
Macierz interakcji aplikacji
Diagram komunikacji aplikacji
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Kategoria wymagań

Domena
architektoniczna

Wymagania niefunkcjonalne

Danych,
Aplikacji,
Techniczna

Przypadki użycia

Aplikacji

Artefakt

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagram bezpieczeństwa danych
Diagram migracji danych
Diagram inżynierii oprogramowania
Diagram migracji aplikacji
Diagram dystrybucji oprogramowania
Katalog standardów technicznych
Katalog portfela technicznego
Macierz aplikacji/technologii
Diagram środowisk i lokalizacji
Diagram dekompozycji platformy
Diagram przetwarzania sieciowego /sprzętowego
Diagram inżynierii komunikacji

Mapowania w obrębie elementów występująych w:

•

Diagram systemowych przypadków użycia

Projekt interfejsu użytkownika

Aplikacji

Mapowanie na inne kategorie wymagań

Definicje raportów

Danych

Mapowanie na inne kategorie wymagań

Przypadki testowe

Danych, Aplikacji,
Techniczna

Mapowanie na inne kategorie wymagań

Źródło: opracowanie własne

3. Śledzenie wpływu wymagań
Dzięki wprowadzeniu relacji pomiędzy kategoriami wymagań oraz relacji do elementów architektury prezentowanych w artefaktach możliwe jest efektywne śledzenie wpływu wprowadzenia
nowych wymagań architektonicznych lub zmiany istniejących.
Zaletą przechowywania katalogu wymagań wraz z pozostałymi elementami architektury oraz
poprawnego zamodelowania tych relacji w repozytorium projektowym jest znaczące ułatwienie
opracowania dokumentu opisującego wpływ wymagań na architekturę (Requirements Impact
Statement).
Rysunek 2 przedstawia przykład wizualizacji zależności wymagania biznesowego powiązanego
z wymaganiem funkcjonalnym oraz niefunkcjonalnym. Wymaganie funkcjonalne jest powiązane
poprzez relację realizacji z przypadkiem użycia. Przypadek użycia jest realizowany przez określonego aktora i wykorzystuje określoną encję danych. Od strony technologicznej funkcjonalność
ta jest realizowana przy użyciu określonego komponentu, który działa w oparciu o dany węzeł
sprzętowy.
W jednym miejscu zostały zatem zaprezentowane nie tylko zależności bezpośrednie, ale również pośrednie. Oznacza to, że zamodelowane relacje elementów A → B oraz B → C pozwalają wyciągnąć wniosek o pośredniej relacji elementu A do elementu C. Brak tego typu mapowań sprawia,
że trudne mogłoby być wykrycie np. zależności określonego węzła sprzętowego od wymagania
biznesowego.
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Rysunek 1. Śledzenie wpływu wymagań
Źródło: opracowanie własne

Dzięki temu ewentualna zmiana treści wymagania biznesowego stojącego najwyżej w hierarchii
może zostać kompleksowo przeanalizowana pod kątem wpływu na wszystkie zależne elementy.
Wykorzystanie mechanizmów pozwalających na tworzenie relacji pomiędzy różnego typu elementami przy użyciu notacji UML lub Archimate zamiast tekstowego opisywania zależności skutkuje:

•
•

skróceniem czasu analizy zależności,
zwiększeniem prawdopodobieństwa wykrycia wszystkich zależności.

4. Podsumowanie
Efektywne zarządzanie wymaganiami architektonicznymi i projektowymi wymaga odpowiedniego dla organizacji modelu wymagań. Istotne jest zapewnienie możliwości mapowania wymagań
między sobą oraz na inne elementy opisujące architekturę. Dzięki temu śledzenie wpływu zmiany
wymagań na architekturę odbywa się sprawnie oraz minimalizuje ryzyko niewykrycia zależności
niebezpośrednich.
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Śledzenie zmian w architekturze
w programie Enterprise Architect
1. Wstęp
W procesie wyboru narzędzia informatycznego do zbudowania repozytorium architektonicznego jedną z ważniejszych trosk architekta korporacyjnego jest kwestia możliwości śledzenia zmian
zamodelowanej architektury w trakcie przechodzenia od architektury bazowej do architektury
docelowej.

2. Wymagania dotyczące repozytorium architektonicznego
Wykorzystanie w organizacji ram architektonicznych do rozwoju architektury korporacyjnej
wiąże się z koniecznością zastosowania repozytorium architektonicznego. W repozytorium tym
powinny się znaleźć m. in. elementy składające się na tzw. krajobraz architektoniczny. Według terminologii TOGAF, krajobraz architektoniczny stanowi reprezentację zasobów wdrożonych w obrębie funkcjonującej korporacji w danym momencie.
Oznacza to, że krajobraz architektoniczny stanowi widok aktualnego stanu architektury organizacji. Oprócz tego w poszczególnych fazach ADM powstają artefakty składające się na opis kolejnych dwóch architektur:

•
•

architektury odniesienia (baseline architecture),
architektury docelowej (target architecture).

Osoby odpowiedzialne za wybór odpowiedniego narzędzia, które można wykorzystać do stworzenia repozytorium, zazwyczaj definiują szereg wymagań. Wśród nich są m.in.:
1.
2.
3.
4.
5.

możliwość jednoczesnego dostępu przez wiele osób z wielu lokalizacji,
możliwość tworzenia katalogów i macierzy,
możliwość tworzenia modeli z wykorzystaniem notacji UML i/lub Archimate,
możliwość generowania widoków przy użyciu zdefiniowanych szablonów,
możliwość śledzenia zmian w architekturze.

Spełnienie pierwszych czterech wymagań z reguły nie jest problemem, gdyż spełnia je większość narzędzi rozważanych w kontekście ewentualnego repozytorium. Funkcjonalności te są również doskonale udokumentowane i łatwe do zweryfikowania.
Udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy narzędzie umożliwia śledzenie zmian w architekturze,
jest trudniejsze. Odnalezienie w dokumentacji produktu informacji mówiącej wprost o takiej funkcjonalności nie jest proste. Wynika to z tego, że narzędzia tego typu mają dużo większy wachlarz
zastosowań niż tylko repozytorium architektoniczne.
Poza tym samo oczekiwanie dotyczące śledzenia zmian wymaga doprecyzowania. W praktyce
może oznaczać w odniesieniu do pojedynczego elementu lub grupy elementów możliwość odnalezienia następujących informacji:

•
•
•

Jaki jest obecny stan?
Jaki był stan w określonym czasie?
W ramach jakiego projektu element został zmieniony?
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Kto realizował zmianę?
Kiedy nastąpiła zmiana?

Można to odnieść np. do przedsięwzięcia mającego na celu konsolidację i centralizację organizacji. Architektura docelowa wypracowywana w trakcie cyklu ADM zakłada realizację wielu
projektów, których efektem jest zmiana aplikacji realizujących procesy biznesowe oraz nierzadko zmiana samego przebiegu procesów. Troską architekta jest możliwość przedstawienia aktualnego sposobu realizacji procesu i jego przebiegu oraz odnalezienia informacji, jak dany proces
był realizowany np. przed rokiem oraz odnalezienia referencji do projektu, który implementował
zmiany. Dodatkowo w sposób bezpośredni lub pośredni może być potrzebna informacja o wymaganiach, które implikowały zmianę architektury procesu, a także o autorze zmiany i momencie
implementacji.

3. Funkcjonalności Enterprise Architect do śledzenia zmian
W dokumentacji programu Enterprise Architect można znaleźć informacje o funkcjonalnościach, które zostały stworzone do śledzenia zmian. Są to m.in.:

•
•
•
•
•
•

Wersjonowanie pakietów, elementów i diagramów – możliwość określania wartości atrybutu
version i/lub phase, który może być inkrementowany w momencie nanoszenia zmian.
Diagram Filters – możliwość wizualnej zmiany prezentacji niektórych elementów diagramu
spełniających określone kryteria. Dzięki tej funkcjonalności można wyróżnić np. bloki architektoniczne, które pojawią się w architekturze docelowej, a nie ma ich w architekturze odniesienia.
Maintenance Items (change) – możliwość przypisywania do poszczególnych elementów modelu listy zmian. Każda zmiana może zawierać takie informacje, jak nazwa, data, osoba wprowadzająca zmianę oraz opis.
Audit – aktywowanie tej funkcjonalności umożliwia rejestrowanie wszystkich zmian nanoszonych w modelu w postaci osobnego logu, dzięki czemu możliwe jest dokładne prześledzenie,
kto, kiedy oraz co zmodyfikował.
Integracja z systemem kontroli wersji – zawartość poszczególnych pakietów jest dodatkowo
składowana w postaci plików XML w repozytorium systemu kontroli wersji, np. SVN lub TFS.
Baseline – możliwość zachowania bieżącego stanu modelu lub jego części w formie zrzutu
(snapshot). Zawartość takiego zrzutu zawierająca stan modelu na dany moment może zostać
porównana z aktualną zawartością repozytorium lub innym stanem modelu.

Warto dodać, że mechanizm Model Compare wykorzystany do porównywania bieżącego stanu
modelu do zrzutu (w mechanizmie Baseline) oraz do przeglądania logu audytu (w mechanizmie
Audit) pozwala śledzić zmiany aż do poziomu wizualizacji zmiany pojedynczych znaków opisu.
Każda z wymienionych funkcjonalności posiada określone cechy, które mogą być postrzegane
w kategorii wad w kontekście śledzenia zmian w architekturach. Są to:

•
•
•

Wersjonowanie pakietów, elementów i diagramów – wymaga manualnej aktualizacji wartości wersji i/lub fazy. Dzięki ustandaryzowaniu zasad zmiany wersji można uzyskać jedynie
referencję do ostatniego projektu, w którym dany element został zmodyfikowany. Nie jest
łatwe np. porównanie dwóch diagramów przed zmianą i po zmianie.
Diagram Filters – może służyć jedynie do wizualizacji dwóch różnych stanów na jednym diagramie. Nie jest możliwe automatyczne generowanie raportów z zastosowaniem tego mechanizmu.
Maintenance Items (change) – podobnie jak wersjonowanie elementów wymaga manualnego
wprowadzenia informacji o dokonywanej zmianie. Proces weryfikacji kompletności uzupełniania danych o zmianach może być kosztowny i nie zawsze w pełni skuteczny. Stan poprzedni
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może przyjmować tylko formę opisu. Ustandaryzowanie zasad wprowadzania zmian pozwala
odnaleźć listę projektów, w których dany element został zmodyfikowany.
Audit – w logu jest odkładana duża ilość informacji, co powoduje zmniejszenie wydajności
repozytorium oraz zwiększa wymaganie co do dostępnej przestrzeni dyskowej. Informacje
zawarte w logu mają w większym stopniu wartość techniczną niż biznesową. Zatem brak jest
możliwości skojarzenia zmiany z określonym projektem.
Integracja z systemem kontroli wersji – pozwala od razu odnaleźć informacje o autorze i czasie modyfikacji. Technicznie charakter zmiany można prześledzić poprzez porównanie zawartości pliku XML pomiędzy poszczególnymi modyfikacjami. Możliwe jest również wykorzystanie mechanizmu Model Compare do bardziej czytelnego przedstawienia zmian. Niestety
niełatwo odróżnić zmiany będące skutkiem poprawy modelu od zmian implementowanych
w rzeczywistości.
Baseline – zwiększa wymagania co do dostępnej przestrzeni dyskowej. Porównanie dwóch
różnych wersji rozbudowanego modelu może być czasochłonne. Odnalezienie kompletnej listy baseline’ów może nie być łatwe w sytuacji, gdy dotyczą one różnego zakresu architektur.

Mimo wymienionych wad funkcjonalność Baseline najlepiej sprawdza się w przypadku śledzenia
zmian w architekturze. Podstawowymi zaletami są:

•
•
•

Rejestrowanie stanu repozytorium lub jego części tylko z powodów biznesowych, tzn. zachowywane są tylko informacje o zmianach mających znaczenie dla udziałowców.
Rejestrowanie kompletu zmian, gdyż zrzut stanu repozytorium może dotyczyć całego modelu architektury oraz odbywa się w sposób automatyczny inicjowany przez administratora
repozytorium.
Zrzut stanu repozytorium może być opatrzony informacją o dacie utworzenia oraz opisem,
który zawiera np. identyfikator projektu wdrażającego zmianę.

Od strony technicznej funkcjonalność ta polega polega na generowaniu plików XMI, które mogą
być przechowywane bezpośrednio w bazie danych repozytorium lub poza nim.
Każdy plik XMI zawiera zbiór instancji elementów modelu, które prezentują stan tego elementu
na dany moment. Instancja elementu modelu w pliku XMI jest jednoznacznie identyfikowalna poprzez unikatowy identyfikator elementu, czyli GUID.
obj ect Instancj e elementu
Repozytorium architektoniczne

Baseline (zrzut)

A :Element modelu
-

GUID = X
Forma = Model
Stan = Aktualny

Rysunek 1. Instancje elementu w modelu oraz zrzucie
Źródło: opracowanie własne.

B :Element modelu
-

Forma = XMI
GUID = X
Stan = na dany moment
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4. Śledzenie zmian w przypadku realizacji wielu projektów
W fazie nadzoru nad implementacją krajobraz architektoniczny ulega zmianom. Opisane metody śledzenia zmian w architekturze mogą się okazać niewystarczające w przypadku, gdy w jednym
czasie jest realizowanych jest kilka różnych projektów.
W odniesieniu się do przykładu dotyczącego przedsięwzięcia konsolidacji i centralizacji w organizacji może być jednocześnie realizowanych szereg projektów, z których jeden może dotyczyć
np. zmian procesów biznesowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, drugi w obszarze rachunkowości finansowej, a trzeci w obszarze gospodarki magazynowej. W takiej sytuacji wykonanie w określonym czasie zrzutu aktualnego stanu repozytorium w kontekście jednego z projektów
może skutkować uwzględnieniem również zmian wprowadzonych w ramach innych projektów.
Okazuje się, że poleganie wyłącznie na bazowych funkcjonalnościach narzędzia jest
niewystarczające.
Problem ten można rozwiązać tylko poprzez stworzenie odpowiedniego procesu zarządzania
repozytorium architektonicznym.

5. Proces zarządzania repozytorium w kontekście śledzenia zmian
Proces zarządzania repozytorium w kontekście śledzenia zmian może wyglądać w uproszczeniu
tak, jak to przedstawiono na rysunku 2.
W momencie uruchomienia pierwszego cyklu ADM tworzone jest repozytorium architektoniczne zawierające m.in. opisy architektury odniesienia oraz architektury docelowej. Do czasu realizacji projektów zmieniających architekturę (w fazie G cyklu ADM) architektura odniesienia jest tożsama z architekturą aktualną. Gdy rozpoczyna się realizacja poszczególnych projektów, wówczas
konieczne jest utworzenie kopii repozytorium architektonicznego zawierającego opis architektury
aktualnej (krajobraz architektoniczny) dla każdego projektu. Kopia taka powinna zostać utworzona w taki sposób, aby zachować referencje nowo utworzonych instancji elementów do elementów
w repozytorium architektonicznym. Z technicznego punktu widzenia oznacza to zachowanie tych
samych identyfikatorów (GUID).
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Conv ersation Proces

TOGAF ADM

Zaktualizowana
architektura przejściowa

Aktualizacja modelu
głównego

edycja

synchronizacja
(merge)

Edycja architektury

utworzenie

utworzenie

utworzenie

Architecture Contract

Utworzenie
projektowej kopii
modelu

Utworzenie
repozytorium
architektonicznego
utworzenie

«Pool» Model EA

Request for
Architecture Work

Architektura
odniesienia
to samo
Architektura
aktualna

Architektura
docelowa

zmieniana
(kopia)

Architektura
przejściowa
(projektowa)

ustalenie nowej
aktualnej architektury
(merge)

Nowa
architektura
aktualna

dąży do

Rysunek 2. Proces zarządzania repozytorium w kontekście śledzenia zmian
Źródło: opracowanie własne.

Członkowie zespołów projektowych korzystają ze swoich własnych repozytoriów projektowych
w sposób niezależny. Jednocześnie mają pełen dostęp do odczytu i zapisu wszystkich elementów
składających się na opis architektury aktualnej. Pełen dostęp do modyfikacji elementów architektury może prowadzić teoretycznie do sytuacji, gdy jeden element architektury ulega jednocześnie zmianom w kilku modelach projektowych. Tego typu sytuacje będą wymagać indywidualnego
podejścia na etapie scalania zmian (merge), jednak można śmiało przyjąć, że nie są częste, gdyż
z reguły każdy projekt posiada określony zakres, który nie powinien się pokrywać z zakresem prac
innych projektów w tym samym czasie.
Zastosowanie osobnych repozytoriów projektowych jest również uzasadnione z uwagi na następujące aspekty:

•
•
•

różny zakres uprawnień członków poszczególnych zespołów projektowych,
różne potrzeby projektowe w zakresie dostępu czy lokalizacji repozytorium,
potrzebę odmiennej konfiguracji repozytorium.

Gdy projekt dobiegnie końca, wówczas z repozytorium projektowego tworzony jest zrzut, którym następnie jest zasilane ogólne repozytorium architektoniczne w formie baseline. Przy wykorzystaniu funkcji Model Compare możliwa jest wizualizacja wszystkich zmian w odniesieniu do
aktualnego stanu repozytorium architektonicznego. W nadzorowany sposób efektami zmian projektowych należy zaktualizować repozytorium architektoniczne przy użyciu funkcjonalności Merge
from Baseline. W rezultacie tych czynności:

•

repozytorium architektoniczne przedstawia aktualny stan architektury,
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•
•
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repozytorium architektoniczne przechowuje stan architektury w formie zrzutu po wdrożeniu zmian w ramach określonego projektu,
repozytorium projektowe może zostać zarchiwizowane po zamknięciu projektu.

Architektury biorące udział w tym procesie zostały przedstawione na rysunku 3, który prezentuje widok logiczny powiązań między nimi.
class Logiczny
Repozytorium archtektoniczne
Architektura odniesienia

1
jest tożsama na
początku cyklu
ADM

Repozytorium projektowe

1
Architektura aktualna

Model proj ektow y
stanowi bazę dla
1
1

*
aktualizuje

1

1

zawarta w

zmierza do

1

1
*

Architektura docelow a

Architektura przej ściow a

wynika z
1

*

Rysunek 3. Zależności między architekturami w procesie śledzenia zmian
Źródło: opracowanie własne.

6. Podsumowanie
Zapewnienie możliwości śledzenia zmian zachodzących w architekturze w sposób, który spełnia wymagania dotyczące repozytorium architektonicznego, nie może się sprowadzać tylko i wyłącznie do wyboru określonej funkcjonalności oprogramowania. Konieczne jest opracowanie oraz
wdrożenie procesu, w którym wyznaczone osoby będą tworzyć kopie aktualnego stanu architektury na potrzeby repozytorium projektowego, a po zakończeniu projektu aktualizować repozytorium architektoniczne efektami prac projektowych. Proces taki może wykorzystywać funkcjonalności programu Enterprise Architect pozwalające tworzyć zrzuty zawartości modelu, porównywać
oraz scalać (merge) zawartość modelu ze zrzutem.
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