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1. Definicje pojęć
Tabela 1. Definicje pojęć.

Metadane
Miasto
Moduł
PeUM
Portlet
Pracownik
Rola

System „E-Opieka”
Serwis

Uprawnienie

zbiór danych opisujących cechy obiektu, w przypadku Systemu
„E-Opieka” cechy np. sprawy, załącznika, pliku lub obiektu.
m.st. Warszawa
zestaw Serwisów połączonych ze względu na określone kryteria
grupowania funkcji np. współdzielony, zarządzania uprawnieniami itp.
platforma e-usług świadczonych przez Urząd m.st. Warszawy
kod opisujący budowę i sposób działania interfejsu użytkownika
ograniczony co do swojego zakresu funkcjonalnego.
element opisujący użytkownika w ramach organizacji.
udział i znaczenie kogoś lub czegoś w jakichś okolicznościach, w jakimś
przedsięwzięciu; też: zadanie, do spełnienia którego wymagane są
uprawnienia dotyczące czynności i/lub danych. Rola może zawierać listę
uprawnień.
zbiór funkcjonalności opisujących procesy i dane służące do
elektronicznego zarządzania dokumentami w urzędzie.
kod oprogramowania realizujący wybraną funkcjonalność w modelu
mikroserwisowym / mikrousługowym, stanowiący spójną i zamkniętą
całość np. rejestr decyzji.
prawo do wykonania jednej z operacji w Systemie „E-Opieka” na
dowolnym obiekcie cyfrowym:
 (C) Create – utworzenia
 (R) Read – odczyt
 (U) Update - zmiany
 (D) Delete - usunięcia
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2. Cel dokumentu
Celem dokumentu jest określenie architektury budowy nowej funkcjonalności Podsystemu koordynacji
i monitoringu usług opiekuńczych (w ramach Systemu „E-Opieka”) na Platformie IaaS i PaaS - tzw.
Miejskiej Chmurze Obliczeniowej.

2.1.

Podsumowanie

Architektura Mikrousługowa obsługi procesów biznesowych w obszarze usług opiekuńczych
w Systemie „E-Opieka” z możliwością rozwoju w przyszłości jako platformy dla przyszłych aplikacji
dziedzinowych dostępnych w Chmurze: Prywatnej, Publicznej lub Hybrydowej z możliwością obsługi
BYOD (ang. Bring Your Own Device) i dowolnych urządzeń mobilnych.
Poniższy diagram pokazuje abstrakcje tego, co Zamawiający dostarczy i co powinno być zbudowane
zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym dokumencie.

System „E-Opieka” wytworzony i wdrożony przez Wykonawcę jako natywna aplikacja
chmurowa zgodnie z wymaganiami biznesowymi opisanymi w OPZ oraz
wymaganiami architektonicznymi i technicznymi opisanymi w niniejszym załączniku
w rozdz. 2, 3, 4.
CNA – Cloud Native App działają zgodnie z poniższymi wymaganiami:
1.

Pakiety jako lekkie kontenery: aplikacje natywne dla chmury to zbiór niezależnych i
autonomicznych usług, które są pakowane jako kontenery lekkie.

2.

Drobnoziarniste podejście do tworzenia Mikrousług pozwala wybrać najlepszy język
programowania i ramy dla określonego zadania, które są opracowane z wykorzystaniem
najlepszymi w swojej klasie języków i środowisk: każda usługa aplikacji natywnej w chmurze
została opracowana przy użyciu języka i struktury najlepiej dopasowanej do funkcjonalności.
Aplikacje natywne w chmurze są pakietami.

3.

Luźnie powiązane: usługi, które należą do tej samej aplikacji współdziałają nawzajem za
pośrednictwem środowiska wykonawczego aplikacji. Istnieją one niezależnie od innych usług.

4.

Skoncentrowane wokół interfejsów API interakcji i współpracy: usługi natywne w chmurze
korzystają z lekkich interfejsów API opartych na protokołach, takich jak Representational
State Transfer (REST), Open Source zdalnego wywoływania procedur (gRPC) lub NATS. REST
jest używany jako najniższego wspólnego mianownika do udostępnienia interfejsów API za
pośrednictwem protokołu HTTP (Hypertext Transfer Protocol).

5.

Zaprojektowane z czystym rozdzieleniem bezstanowych i stanowych usług: usługi stanowe i
bezstanowe wykonują inny wzorzec przetwarzania, który zapewnia wyższą dostępność i
odporność aplikacji poprzez ich mix. Usługi bezstanowe istnieją niezależnie od usług
stanowych. Stanowość usługi jest powiązana ze sposobem magazyn danych używany jest w
cyklu użycia kontenera – mechanizm zachowania stanu kontenera i niezależność od ilości jego
instancji.

6.

Izolowane od zależności serwera i systemu operacyjnego: aplikacje natywne dla chmury nie
mają koligacji dla określonego systemu operacyjnego lub poszczególnych maszyn. Działają
one na wyższym poziomie abstrakcji. Jedynym wyjątkiem jest, gdy Mikrousługa wymaga
pewnych możliwości, w tym dysków półprzewodnikowych (SSD) i jednostek przetwarzania
grafiki (GPU), które mogą być oferowane wyłącznie przez podzbiór maszyn.
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Platforma PaaS – Cloud Native
Zbudowana przez Zamawiającego zgodnie z podejściem opisanym na:
https://landscape.cncf.io/ oraz w rozdziałach 5,6 składająca się z następujących
grup funkcjonalności umożliwiających budowanie, wdrażanie i utrzymanie
natywnych aplikacji chmurowych, takich jak „E-Opieka”:
1. Warstwa obsługi administracyjnej (ang. Provisioning)
2. Warstwa środowiska wykonawczego
3. Warstwa orkiestracji i zarządzania
4. Warstwa definiowania i programowania aplikacji
5. Narzędzia działające we wszystkich warstwach – Obserwowalność i analiza

Zwirtualizowana Infrastruktura IaaS
Udostępnione przez Zamawiającego zasoby w:
1. Własnej chmurze prywatnej – Miejska Chmura Obliczeniowa lub
2. Własnym Centrum Danych w wewnętrznej sieci UM lub
3. Chmurze publicznej
Po określeniu przez Wykonawcę niezbędnych zasobów. Model dostarczenia
zasobów IaaS będzie uzależniony od opłacalności.

2.2.

Potrzeba biznesowa
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Głównym założeniem budowy Systemu „E-Opieka” jest udostępnianie użytecznych i przyjaznych usług
cyfrowych interesariuszom projektu
w powiązaniu z procesami: przyznawania, realizacji
i monitorowania oraz rozliczania usług opisanych w OPZ.
Poprawa efektywności funkcjonowania jednostek organizacyjnych, ośrodków pomocy społecznej oraz
ułatwienie życia mieszkańcom, poprzez usługi cyfrowe o wysokim stopniu dojrzałości. Kolejnym
etapem jest podniesienie jakości obsługi mieszkańców i interesariuszy dzięki zapewnieniu komunikacji
elektronicznej.
Budowana architektura Systemu „E-Opieka” jest praktyczną realizacją kilku podstawowych założeń dla
nowoczesnego systemu informatycznego:
Samoobsługowe – w jednym miejscu, w krótkim czasie, jak najwięcej przydatnych usług cyfrowych dla
wszystkich interesariuszy.
Przezroczyste – użytkownika nie powinno interesować, jaki system świadczy e-usługę i jak jest ona
zbudowana.
Spersonalizowane – użytkownik po autoryzacji powinien mieć dostęp do wszystkich usług, do których
ma uprawnienie – pojedyncze logowanie.
Otwarte – rozwiązanie technologiczne pozwalające na budowania nowych usług miasta na bazie
jednolitego modelu mikrousługowego.

2.3.

Wizja / oczekiwania architektury

Realizacja projektu budowy funkcjonalności Systemu „E-Opieka” powinna być zgodna z poniższymi
pryncypiami architektonicznymi, które dotyczą wszystkich nowotworzonych i rozwijanych pod
nadzorem Urzędu m.st. Warszawy systemów informatycznych.

2.3.1. P1 - Stosowanie pryncypiów
Działania związane z rozwojem architektury informacyjnej muszą być zgodne z pryncypiami, tj. w tym
sensie stanowią normatywną restrykcję na wolność projektowania. Wszyscy uczestniczący w rozwoju
systemów IT muszą stosować pryncypia.



Zgoda na stosowanie pryncypiów stanowi podstawę do opracowania standardów i architektury
rozwiązania poszczególnych systemów IT.
Wsparcie dla rozwiązywania konfliktów architektonicznych wynikających ze sprzecznych
potrzeb i zaleceń.

2.3.2. P2 – Zorientowanie na Użytkownika Miasta
Rozwiązania IT muszą być projektowane tak, aby były zorientowane na usługi zaspokajające istotne
potrzeby użytkowników, wnosząc jednocześnie dodatkowe korzyści, wynikające z ich synergii,
w stosunku do tradycyjnych rozwiązań.





Budowanie usługowej kultury organizacyjnej,
Cykliczne monitorowanie potrzeb użytkowników i reagowanie na nie właściwym rozwojem
rozwiązań IT,
Projektowane e-usługi będą pozytywnie odbierane przez użytkowników,
Ułatwienie popularyzacji e-usług względem tradycyjnych usług.
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2.3.3. P3 – Interoperacyjność
Rozwiązania IT powinny posiadać zdolność komunikowania się na poziomie informacji i być nastawione
na współpracę z innymi rozwiązaniami. Powinny wykorzystywać standardy technologiczne, aby
maksymalnie ułatwić możliwość współpracy.




Umożliwienie re-użycia funkcjonalności i danych jednych systemów IT przez inne,
Udostępnienie API do danych i e-usług dla użytkowników i innych dostawców,
Wybór standardów interoperacyjności i opracowanie zasad komunikacji pomiędzy
rozwiązaniami IT.

2.3.4. P4 – Bezpieczeństwo przetwarzania danych
Zachowanie poufności, integralności i dostępności informacji. Dążenie do stałego podnoszenia
poziomu bezpieczeństwa powinno być rozpatrywane z wielu różnych punktów widzenia, a w
szczególności bezpiecznej architektury, która definiuje jej komponenty oraz reguły ich współpracy.
Ponieważ interesariusze przetwarzają dane o różnym charakterze, m.in. dane osobowe, konieczne jest
zapewnienie bezpieczeństwa tych danych we wszystkich jego aspektach. Konieczne jest także stałe
podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, reagując tym samym na zmieniające się wymogi prawne lub na
nowo pojawiające się zagrożenia, tj. nowe formy ataku.





Opracowanie polityk i planów rozwoju zabezpieczeń rozwiązań IT,
Ciągłe monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów IT i ich architektury.
W ramach opracowania architektury rozwiązań, dla nowobudowanych systemów IT,
zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ciągłością działania będą pokryte,
Potrzeba edukacji użytkowników.

2.3.5. P5 – Innowacyjność i adaptacyjność
Miasto stymuluje i jest otwarte na adaptację nowych rozwiązań IT wspierających świadczenie usług dla
użytkowników.





Popularyzacja e-usług względem tradycyjnych usług,
Zachęta do współpracy Urzędników z Mieszkańcami,
Wprowadzanie udogodnień użytkownikom w postaci nowych funkcjonalności,
Opracowanie w Urzędzie m.st. Warszawy ciągłego procesu monitorowania nowych rozwiązań
technologicznych, analizy możliwości ich wykorzystania i integracji.

2.3.6. P6 – Ciągłość działania
Dążymy do tego, aby krytyczne systemy nie miały przerw w działaniu. Użytkownicy oczekują dostępu
do e-usług przez 24 godziny na dobę.




W ramach opracowania architektury rozwiązań, dla systemów IT, będą pokryte zagadnienia
związane z ciągłością działania,
Rozwiązania IT będą traktowane jako pomoc w realizacji usługi dla użytkownika, ale nie będą
niezbędne do realizacji usługi,
Zostaną opracowane procedury i instrukcje dla interesariuszy uwzględniające zarówno
wsparcie jak i brak wsparcia rozwiązania IT.
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2.3.7. P7 – Zgodność z prawem
Pracujemy na podstawie i w ramach obowiązującego prawa, zgodnie z umowami i ogólnie pojętą etyką.
Działanie zgodne z prawem minimalizuje ryzyko skarg i odwołań oraz buduje zaufanie do działań
samorządu.



Rozwiązania IT nie kolidują z porządkiem prawnym,
Utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym zgodnie z etyką.

2.3.8. P8 – Łatwość użycia
Systemy informatyczne muszą być użytkowane w sposób intuicyjny, maksymalnie spójny
i minimalizujący czas potrzebny do wykonania większości zadań przez użytkowników systemów
informatycznych.





Dążenie do ujednolicenia interfejsów użytkownika,
Poprawienie komfortu korzystania z wew. procedur interesariuszy co prowadzić będzie do
popularyzacji e-usług,
Skrócenie czasu realizacji poszczególnych czynności przez użytkowników rozwiązań IT,
Projektowanie interfejsu użytkownika pod kątem grupy użytkowników, którzy będą korzystać
z tego interfejsu.

2.3.9. P9 – Niezależność od technologii
Unikamy tzw. vendor lock-in poprzez stosowanie autorskich rozwiązań dostawcy, które będą
obligować do korzystania z kolejnych usług i produktów tego samego dostawcy. Niezależność od
technologii zasadniczo dotyczy warstwy aplikacyjnej, która nie może być uzależniona od technologii
środowisk, w których aplikacja/system pracuje, tj. systemów wirtualizacji, systemów operacyjnych,
rozwiązań sieciowych czy serwerowych.




Korzystanie z otwartych standardów technologicznych,
Duży wybór ewentualnych dostawców,
Łatwość zmiany technologii rozwiązania.

2.3.10. P10 – Unikanie redundancji implementacji
Unikamy implementacji tych samych funkcjonalności, którymi już dysponujemy, aby ułatwić
zarządzanie i dalszy rozwój aplikacji.







Prowadzenie rejestru funkcjonalności występujących w poszczególnych rozwiązaniach IT,
Rejestr funkcjonalności występujących w poszczególnych rozwiązaniach IT powinien być
utrzymywany i rozwijany przez Głównego Architekta Miasta, a zasilany informacyjnie przez
komórki organizacyjne będące właścicielami tych rozwiązań,
Weryfikacja nowych rozwiązań IT na etapie planowania i projektowania pod kątem duplikacji
funkcjonalności,
Zwiększenie interoperacyjności rozwiązań IT,
Składanie nowych rozwiązań IT z gotowych komponentów.

2.3.11. P11 – Dane są zasobem
Dane są zasobem, a co za tym idzie mają wartość i powinny być zarządzane, aby zapewnić
skoordynowany sposób utrzymania, udostępniania i ich przetwarzania.
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Większa świadomość interesatiuszy dotycząca przetwarzania danych i zagrożeń z tym
związanych,
Opracowanie polityki ochrony danych,
Opracowanie planu efektywnego wykorzystania danych.

2.3.12. P12 – Współdzielenie danych
Gromadzone dane powinny być współdzielone, tj. powinna istnieć możliwość jednoczesnego
korzystania z nich przez zainteresowanych nimi użytkowników. Unikamy tworzenia kilku rejestrów
z tymi samymi danymi.





Wypracowanie polityk i zasad pracy na współdzielonych danych,
Poprawienie komfortu korzystania z systemów, co prowadzić będzie do popularyzacji e-usług,
Skrócenie czasu realizacji poszczególnych czynności przez użytkowników rozwiązań IT,
Opracowanie rozwiązań IT umożliwiających współdzielenie danych jednocześnie
zapewniających ciągłość działania.

2.3.13. P13 – Dane mają właścicieli
Przypisujemy właścicieli do gromadzonych danych (tzw. Dysponentów rejestrów danych). Przypisanie
właścicieli rejestrów danych pozwoli zapewnić efektywne zarządzanie danymi i nadzór nad nimi.





Zbiory danych mają swoich właścicieli.
Właściciele dbają o właściwą definicję danych, miejsca przechowywania i spójne wykorzystanie
danych.
Właściciel danych dba o jakość gromadzonych danych.
Właściciel danych dba o właściwy poziom bezpieczeństwa danych.

2.3.14. P14 – Wspólny słownik i definicja danych
W ramach Miasta definiujemy metadane oraz utrzymujemy wspólne definicje danych i ich słownik
w celu zapewnienia spójności. Słownik i definicje są dostępne i zrozumiałe dla użytkowników.




Powstanie słownika definiującego posiadane dane, opisującego ich zakres i miejsce
przechowywania,
Opracowanie zasad zarządzania słownikiem i definicjami danych,
Możliwość koordynacji zarządzania danymi w organizacji.

2.3.15. P15 – Kontrolowana różnorodność technologii
Świadomie wprowadzamy nowe technologie w infrastrukturę IT mając na uwadze m.in. potrzebę
posiadania kompetencji, współpracę z innymi rozwiązaniami oraz przyjęte standardy. Za wyborem
technologii powinny stać także czynniki związane z kosztem utrzymania wynikającym z posiadanych
kompetencji lub ich braku, utrudnieniami związanymi z zarządzaniem różnorodną technologicznie
infrastrukturą, możliwością re-użycia infrastruktury w kolejnych rozwiązaniach IT.




Kontrola wyboru używanych technologii w systemach IT implementowanych pod nadzorem
Urzędu m.st. Warszawy.
Możliwość budowy zespołów kompetencyjnych do samodzielnego rozwoju i utrzymania
rozwiązań IT.
Opracowanie wymagań i standardów, jakie muszą spełniać wdrażane nowe technologie.
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3. Założenia i wymagania
Założeniem projektu jest budowa funkcjonalności opisanych w OPZ w zakresie obsługi usług
opiekuńczych z możliwością integracji w ramach procesów z usługami Platformy PeUM oraz systemami
dziedzinowymi.
Przy konstruowaniu architektury i analizie funkcjonalnej zebranej jako założenia i wymagania
uwzględniano pryncypia architektoniczne opisane w rozdziale 2.3. jak podstawowe kryteria oceny.

3.1.

Założenia biznesowe

Głównym założeniem budowy Systemu „E-Opieka” ze strony Miasta jest uzyskanie otwartej platformy
integracji procesów i aplikacji działających w jednostkach organizacyjnych interesariuszy w celu
poprawy efektywności funkcjonowania oraz ułatwienie życia mieszkańcom, poprzez umożliwienie
kontaktu mieszkaniec – pracownik socjalny czy opiekunka za pomocą usług cyfrowych o wysokim
stopniu dojrzałości. Architektura Systemu „E-Opieka” ma umożliwić usprawnienie procesów i kolejny
etap podniesienia jakości obsługi mieszkańców. Pryncypia: P10, P12, P14.

3.2.

Założenia architektoniczne

Rysunek 1 Poglądowe wykorzystanie wzorców architektonicznych do budowy Systemu "E-Opieka"

Powyższy diagram należy traktować jako poglądowe wykorzystanie wzorców architektonicznych do
budowy docelowego rozwiązania.
Poniżej przestawiono ogólne założenia architektoniczne, które w kolejnych rozdziałach będą użyte do
budowy architektury Systemu „E-Opieka”:
Systemy Dziedzinowe – elementy funkcjonalne nie objęte architekturą Systemu „E-Opieka”, ale
wymagane do implementacji jako źródła danych lub zew. procesów biznesowych.
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Serwis (mikrousługa) - podstawowym elementem architektury Systemu „E-Opieka”, który jest
zamkniętą funkcjonalnością opisana w postaci kodu zaimplementowane w dowolnym języka
programowania, realizując określone operacje – metody zarządzania danymi oraz ich metadane
podobnie jak w programowaniu obiektowym np. odpowiednik pojęcia klasa. Pryncypia: P9, P11, P12,
P13. P14, P15. Serwis może agregować metody i metadane poprzez wywołanie metod innych
Serwisów i ich składanie w nowe metadane:


Serwis jest identyfikowany poprzez następujące metadane (cechy):






Nazwę Serwisu – nazwa Serwisu np. rejDecyzji – tzw. endpoint adres sieciowy usługi np.
https://rejdecyzja.e-Opieka.um.warszawa.pl
lub
https://<eOpieka.um.warszawa.pl/rejdecyzja
Identyfikator procesu – unikalny identyfikator procesu jakiego dotyczy np. Przyznanie usług,
Metody i operacje - strukturę API metod zgodne z klasyfikacją opisaną w MAR
Metadane Serwisu – struktury opisujące strukturę i format danych Serwisu jakie on
udostępnia i przyjmuje (struktura komunikatów) dla określonych metod:





Opis każdej własności np. nazwisko,
Definicja typu każdej własności np. string
Wymagalność każdej własności np. wymagany, opcjonalny.
Reguły walidacji poprawności wartości własności np. długość =12 znaków.



Serwis zarządza metadanymi opisującymi struktury danych oraz nimi samymi (tj. danymi).
Może on przechowywać dane w dowolny sposób i w dowolnym formacie czy strukturze np.
w bazie danych typu SQL, NoSQL, plikach płaskich, w szynie komunikatów. Zapewnia spójność
i dostępność danych. Pryncypia: P11, P12, P13.



Serwis autoryzuje dostęp do metod i operacji, a co za tym idzie do metadanych. Autoryzacja
może polegać na wykorzystaniu własnych metadanych opisujących uprawnienia w modelu
RBAC (ang. role base access controle) lub w dedykowanym Serwisie, który mapuje metodę na
odpowiednią politykę RBAC. z metod musi posiadać swoje odwzorowanie w postaci definicji
roli i zwraca wynik np. approve lub deny. Pryncypia: P12, P13.



Serwisy muszą być zgodne z wymaganiami i pryncypiami architektonicznymi opisanymi w
Miejskiej Architekturze Referencyjnej (MAR). Pryncypia: P8, P9.







Luźne powiązanie mikrousług,
Bezstanowy model tworzenia mikrousług,
RESTfull API jako standard Serwisów Publicznych
Zgodne z definicją typów przyjętych w tej architekturze (MAR).

Serwisy wymagające obsługi bazy danych wewnętrznych lub transakcyjnych zgodnie
z Pryncypiami: P6, P7, P9; zostały określone jak poniżej:




Transakcyjne – bazy danych wysoko dostępnej w ramach usługi DBaaS Miejskiej Chmury
Obliczeniowej.
Pomocnicze – bazy danych wykorzystywanych wewnętrznie przez Serwisy na własne
potrzeby wykorzystuje bazę danych PostgresSQL, MySql, Mongodb. Memcache lub inne.
W przypadku bazy pomocniczej Serwis zgodnie z wymaganiami musi zapewniać mechanizmy
wysokiej dostępności danych i skalowalności horyzontalnej tej bazy.
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Serwisy wymagające zachowania stanu Serwisu (ang. Statefull) muszą zapewnić mechanizm
zachowania danych stanu np. poprzez bazę danych lub inny mechanizm np. memcache – jak
powyżej.



Serwisy zostały podzielone na co najmniej następujące typy:







Interfejsu – Serwis, którego kod wykonywany jest w przeglądarce lub służy to generowania
wyglądu interfejsu użytkownika.
Danych – Serwis, którego zadaniem jest dostarczanie danych lub metadanych opisu danych.
Komunikatów - którego zadaniem jest zapewnienie komunikacji Serwisów lub Systemów
Dziedzinowych w oparciu o wymianę danych tzw. komunikatów/wiadomość w trybie
synchronicznym i asynchronicznym.
Procesowy - którego zadaniem jest zarządzanie stanami procesu.

Serwisy mogą być co najmniej jednej z klas:




Publiczny – klasa Serwisu, który może być używany (wywoływany) niezależnie poza
Modułem,
Prywatny – klasa Serwisu, który może być używany (wywoływany) tylko w ramach Modułu,
Techniczny (współdzielony) – klasa Serwisu, który może być używany (wywoływany) tylko
przez Serwisy Prywatne lub Publiczne.

Moduł - zestaw Serwisów pogrupowanych logicznie ze względu na funkcje jakie realizuje np. moduł
Kancelaryjny, Repozytorium Dokumentów, Archiwum itp.
Platforma PaaS (opisana poniżej) - zestaw narzędzi zarządzania instancjami Serwisów (instancji kodu)
oraz ich komunikacji. Pryncypia: P9, P10. Podstawowe narzędzia to:


Tworzenie i usuwanie instancji ręcznie lub automatycznie Serwisu z obrazu w oparciu
o zdefiniowane reguły skalowania i dostępności,



Tworzenie i usuwanie reguł komunikacji pomiędzy instancjami Serwisów w oparciu o ścieżki
dostępu Serwisu oraz reguły kontroli przychodzącego ruchu sieciowego,



Tworzenie i usuwanie obrazów Serwisu – tzw. rejestr Serwisów,



Konsolidację logów Serwisów i Platformy w jednej usłudze z możliwością pełno tekstowego
wyszukiwania danych dostępnej przez interfejs przeglądarki WWW,



Konsolidacji mierników (dane pomiarowe) Serwisów i Platformy w jednej usłudze z możliwością
tworzenia różnego typu wykresów i zestawień w postaci tzw. Dashboard, zarządzania źródłami
danych pomiarowych dostępnej przez interfejs przeglądarki WWW.

Wszystkie elementy architektury budowanego Systemu „E-Opieka” mogą być rozproszone niezależnie
od lokalizacji jednak przy spełnieniu wymagań bezpieczeństwa i przepisów jakim podlega obsługa wew.
Urzędu Miasta w tym zakresie. Pryncypia P3, P4, P6, P7, P9.

3.3.

Założenia technologiczne

Możliwe będzie wykorzystywanie wytworzonego kodu opracowanego na potrzeby Platformy PeUM.
Pryncypia: P9, P10.
Użytkownicy będą autoryzowani w ramach Systemu „E-Opieka” poprzez autoryzację obecnie
wykorzystywaną w sieci wew. Miasta tj. autoryzacja Active Directory zintegrowanego z technologią
Zarządzania Tożsamością Platformy PeUM. Autoryzacja ta ma posłużyć do bezsprzecznej identyfikacji
czy urzędnik logujący się jest pracownikiem Urzędu.
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W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji użytkowników w Systemu „E-Opieka” zaleca się
niewykorzystywania sieci publicznej Internet jako sieci dostępowej. Ograniczenie ma na celu redukcję
potencjalnych zagrożeń występujących w Internecie.
Zapewnienie dostępności Systemu „E-Opieka” zgodnego z wymaganiami jakie posiada budowana
platforma PeUM tj. 24/7/365 dni w roku z poziomem dostępności SLA 99,95%.
Rozwiązania IT będą zorientowane na usługi zaspokajające istotne potrzeby użytkowników, wnosząc
jednocześnie dodatkowe korzyści, wynikające z ich synergii, w stosunku do tradycyjnych rozwiązań.
Funkcjonalność Systemu „E-Opieka” będzie dedykowaną instancją środowiska Platformy PaaS
wytworzonej w ramach projektu PeUM na wydzielonej infrastrukturze platformy MChO.
Wykorzystane będą posiadane łącza pomiędzy Urzędem Miasta a Platformą PeUM.
•

Wykorzystane będą mechanizmy autoryzacji urzędników w Systemie „E-Opieka” za pomocą Active
Directory, które do tego celu zostanie rozbudowane o dodatkowe funkcjonalności niezbędne do
tego celu. Active Directory będzie wykorzystywane w Systemie „E-Opieka” jako Identity Provider.

W celu zapewnienia bezpiecznego kanału komunikacji interesariuszy z Systemem „E-Opieka”
wykorzystany będzie dedykowany szyfrowany typu TLS.
Należy uwzględnić mechanizmy rozkładu obciążenia na posiadane włókna ciemne oraz mechanizmy
zapewnienia wysokiej dostępności komunikacji.

3.4.

Wymagania utrzymaniowe

Wykonawca przejmie odpowiedzialność za instalację i utrzymanie Systemu „E-Opieka” w czasie
trwania zamówienia i zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków utrzymania tej
infrastruktury i niedokonywania zmian w warunkach jej utrzymania i lokalizacji bez uzyskania na to
zgody od Zamawiającego.
System „E-Opieka” zostanie objęta usługą utrzymania zgodnie z SLA Platformy PeUM.
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4. Opis architektury Systemu „E-Opieka”
Architektura Systemu „E-Opieka”została opisana w postaci różnych przekrojów (widoków) celem
umiejscowienia w różnych kontekstach użycia/zastosowania potrzebnych do jego budowy:
Architektura Logiczna – model funkcjonalny opisujący zależności pomiędzy elementami architektury
zdefiniowanymi w OPZ,
Stos Technologiczny – model technologiczny (czyli technologie użyte bez wskazania produktów lub
producentów) niezbędny do zbudowania Architektury Fizycznej.

4.1.

Architektura logiczna

Na podstawie analizy wymagań oraz dobrych praktyk w ramach tworzenia powinny zostać wydzielone
następujące moduły:
Obsługa domeny biznesowej – zestaw Serwisów implementujących logikę biznesową opisaną w OPZ
w formie mikrousług wyodrębnionych na podstawie analizy zgodnej z podejściem DDD (Domain Driven
Design). Wymagania dotyczące mikrousług opisano poniżej.
Zarzadzanie Tożsamością (Identity Access Management) – zestaw Serwisów zarządzania
mechanizmami identyfikacji zintegrowany z usługą Active Directory Urzędu Miasta (częściowy
wytworzony przez Zamawiającego w ramach projektu PeUM).
Zarządzania Uprawnieniami – zestaw Serwisów zarządzania uprawnieniami i udostępnianych przez
REST API w oparciu o mechanizm zarządzania rolami (RBAC) w ramach procesów biznesowych i
dostępu do danych w oparciu o uprawnienia w modelu CRUD (Create, Read, Update, Delete) dla
Serwisów (mikroserwisów).
Zarządzania Zadaniami – zestaw Serwisów zarządzania zadaniami użytkownika – wymagania formalne
i funkcjonalne dla Systemu „E-Opieka”.
Zarzadzania Danymi – zestaw Serwisów zarządzania danymi jako: pliki – załączniki, metadane
procesów, metadane archiwum.
Interfejsu Użytkownika – dedykowany moduł do obsługi kontaktu z pracownikami socjalnymi poprzez
przeglądarkę oraz formularze html. Dodatkowo w ramach modułu będą znajdować się funkcje
zarządzania zawartością publikowaną. Moduł zapewnia zunifikowany interfejs użytkownika do danych
zawracanych przez Serwisy innych modułów.
Usług Współdzielonych – zestaw funkcji współdzielonych pomiędzy modułami, których zadaniem jest
zapewnienie Serwisów infrastrukturalnych takie jak: konwersja formatów, repozytorium dokumentów,
logi zdarzeń lub inne potrzebne dla modułów.
Wszystkie Serwisy Systemu „E-Opieka” będą się komunikować z wykorzystaniem struktur danych
w formacie JSON. Wyniki wywołania Serwisu zawsze zwracane i/lub przesyłane do Serwisu są
strukturami danych (komunikat) tym formacie – tj. JSON.

4.1.1. Moduły biznesowe
Moduły biznesowe to zestaw Serwisów implementujących logikę biznesową opisaną w OPZ w formie
mikrousług wyodrębnionych na podstawie analizy zgodnej z podejściem DDD (Domain-Driven Design).
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4.1.2. Zarzadzanie Tożsamością (IDM)
Moduły IDM są zestawem Serwisów służących do dostarczania usług zarządzania tożsamością.
Podstawowo ich funkcją jest integracja z usługą Active Directory celem identyfikacji użytkowników za
pomocą konta i hasła w domenie AD oraz federacyjnego zarządzania innymi dostawcami tożsamości
np. PZ celem umożliwienia podpisywania dokumentów profilem zaufanym z możliwością łączenia kont.
Zakres federacji oraz Serwisy zostaną określone na etapie projektu technicznego – w tej fazie
Zamawiający pokaże referencyjne rozwiązanie zaimplementowane w Platformie PeUM..
Model federacyjny IDM umożliwia obsługę podmiotów takich jak np. zew. spółki Miasta niebędące
częścią Miasta a realizujące zadania dla Miasta. Spółki takie nie wymagają podłączenia do AD UM
a jedynie rejestrowania użytkowników np. za pomocą ich profilu PZ. Mapowanie użytkowników na ich
role i strukturę organizacyjną w module ADM opisanym poniżej. Taki model umożliwia również
zastosowanie modelu kontrasygnaty w powiązaniu z Platformą PeUM. Dodatkowo zasady te dotyczą
również wszystkich osób pracujących na kontraktach lub pracujących jako pracownicy tymczasowi.

4.1.3. Zarządzania Uprawnieniami (ADM)
Zarządzanie uprawnieniami polega na przydziale podstawowych uprawnień CRUD (Create, Read,
Update, Delete) określonych w definicji tzw. roli w odniesieniu do Serwisów. Na etapie projektowania
architektury należy przyjąć założenie, że struktura nazewnictwa i opisu roli to taksonomia:
<nazwa_serwisu>:<nazwa_roli_z_dużej_litery> = <{ Serwis: {C,R,U,D},..}> np. Role:Kierownik = {
Kalendarz: { C,R,U,D }.
Jedynym wyjątkiem jest predefiniowana grupa ról dla nazwy Serwisu = System (nazwa zastrzeżona).
Jest lista ról:
System:Admin – rola użytkownika, który ma wszystkie uprawnienia i jest niezbędna do rekonfiguracji
Systemu „E-Opieka” oraz do jego administrowania na poziomie infrastrukturalnym (szczegóły na etapie
projektu technicznego).
System:Biznes – rola biznesowa użytkownika specjalizowana do zarządzania Rolami oraz Organizacją lista uprawnień = { Role = {C, R, U, D }, Organizacja = {C, R, U, D}}.
System:Oper – rola dla użytkownika służąca do utrzymania Systemu „E-Opieka” (szczegóły na etapie
projektu technicznego).
System:User – role, która musi posiadać każdy użytkownik Systemu „E-Opieka”.
Moduł ADM jest zestawem Serwisów:
Rola (/rbac)– Serwis (zestaw metod) do definiowania i zarządzania uprawnieniami definiowanymi
w postaci roli, która jest używana w opisie struktury organizacyjnej i/lub danych i/lub systemów
dziedzinowych – Serwis Organizacja od przydziału uprawnień danej roli. Przykładowo: rola
organizacyjna kierownika wydziału określa rola Kierownik która, opisuje uprawnienia: CRUD dla zadań
i procesów danej jednostki organizacyjnej - wydziału. Przypisanie tej roli do pracownika wskazuje na
kierownika wydziału. Rola może zawierać uprawnienie ze wskazaniem dla jakiego procesu, danych
dotyczy. Sposób definiowania ich zakresu szczegółowości zostanie określony na etapie implementacji.
Zestawy ról mogą być rozbudowywane w przypadku dodawania i modyfikowania funkcjonalności
Systemu „E-Opieka” lub integracji z innymi systemami np. PeUM – odbierania wniosków. Serwis
udostępnia uprawnienia danego użytkownika zalogowanego w oparciu o dane jak: identyfikator
procesu, identyfikator metadanych (dane), system dziedzinowy. Wymagane jest na etapie

Strona 16 z 47

implementacji zdefiniowanie ról określających uprawnienia do zarządzania rolami (szczegóły na etapie
projektu technicznego). Podstawowe metody serwisu to zgodne z CRUD na przykładzie:


GET /rbac – pobranie listy roól pod warunkiem, że użytkownik ją wywołujący ma uprawnienie
dostępu do listy w formacie json lub zgodnie z uprawnieniem zwracana jest lista jaką może
pobrać – np. danej jednostki organizacyjnej.



GET /rabc/procesId=PodatekOdNieruchomosci – pobiera listę ról dla
PodatekOdNieruchomosci zgodnie z uprawnieniem użytkownika wywołującego.



PUT /rbac – zgodnie z uprawnieniem użytkownika wywołującego zarejestrowanie (CREATE) ról
określonych w strukturze json.



POST /rbac – zgodnie z uprawnieniem użytkownika wywołującego zmianę (UPDATE) ról
określonych w strukturze json.



DELETE /rbac – zgodnie z uprawnieniem użytkownika wywołującego zablokowanie (DELETE) ról
określonych w strukturze json. Role te przestają być aktywne w systemie. Jedyną rolą, której
nie można deaktywować (zablokować) jest rola System.Admin – która jest rolą techniczną
potrzebną do wytworzenia systemu.

procesu

Organizacja (/org)– Serwis zarządzający i definiujący strukturę organizacyjną (w postaci drzewa), dla
każdej jednostki organizacyjnej przydziela role określone w Serwis Role. Wymagane jest na etapie
implementacji zdefiniowanie ról określających uprawnienia do zarządzania strukturą organizacyjną
(szczegóły na etapie projektu technicznego). Mapowanie ról może dotyczyć:


Jednostki organizacyjnej – organizacji, wydział, departament, kancelaria, zespół (grupa) lub
inna jednostka nazwana. Do jednostki można przypisać role, które będą dotyczyły wszystkich
pracowników danej jednostki organizacyjnej.



Pracownik – dane opisujące członka danej organizacji, które zawierają co najmniej: wskazanie
identyfikatora użytkownika Serwisu IDM oraz inne dane wynikające z potrzeb opisu
użytkownika. Każdy użytkownik ma przypisaną rolę co najmniej: System.User. Jeśli ma
przypisaną rolę System.Biznes to może w ramach jednostki określać i przydzielać inne role dla
wszystkich elementów drzewa podrzędnych do danej jednostki jak: jednostka organizacyjna,
pracownik.

Zastępstwa (/oof) – Serwis zarządzający czasowym przydziałem ról, który ma określony czas
zdefiniowany w Serwisie Kalendarz, dla użytkownika którego stan jest np. Nieobecny, a zdefiniowanym
przez innego użytkownika, który posiada rolę uprawniającą do modyfikacji Kalendarza danej jednostki
organizacyjnej i/lub pracownika – np. rola Zastępstwa.Admin (szczegóły na etapie projektu
technicznego).
Kalendarze (/cal) – Serwis zarządzający danymi kalendarza dla każdego z pracowników. Gdzie każdy
pracownik ma wszystkie uprawnienia CRUD do własnego kalendarza (szczegóły na etapie projektu
technicznego).
Szczegółowe zasady modułu ADM muszą być określone w projekcie technicznym na etapie
implementacji a w szczególności istotne jest określenie szczegółowości definiowania ról w odniesieniu
do Serwisów zgodne z wymaganiem „Metadane – uprawnienia” w przypadku Serwisów modułu TM.
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Rysunek 2. Model Zarządzania Uprawnieniami.
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4.1.4. Zarządzania Zadaniami (TM)
Moduł Zarzadzania Zadaniami (TM) grupuje główne serwisy reprezentujące procesy realizowane
w Systemie „E-Opieka” opisane w wymaganiach. Serwis tego modułu do opisu stanu swoich procesów
wykorzystuje Serwis modułu Zarządzania Danymi (DM) poprzez zdefiniowane tam rejestry. Moduł TM
jest zestawem Serwisów opisujących następujące procesy:


Przyznawanie usług



Zlecanie usług



Planowanie usług



Weryfikacja opiekunek



Realizacja usług



Rozliczanie usług



Monitoring usług



Kontrola realizacji usług



Raporty i zestawienia



Inne procesy wynikające z wymagań Systemu „E-Opieka” lub wymagane dla Platformy PeUM

4.1.5. Zarządzania Danymi (DM)
Zarządzanie Danymi to dedykowany moduł Serwisów, których zadaniem jest zarządzanie danymi
i metadanymi niezbędnymi do realizacji procesów Systemu „E-Opieka” oraz powiązanie z Serwisem
Role do zarządzania uprawnieniami dostępu do danych i metadanych. Takie podejście pozwala na
integrowanie tych danych z modułem UI poprzez zdefiniowanie interfejsu dostępu do tych danych
w sposób zunifikowany oraz zapewni możliwość implementacji funkcji administratora biznesowego
danych, który poprzez role będzie w stanie zarządzać danymi i metadanymi. Wywołanie dowolnego
Serwisu tego modułu posiada w jego implementacji kontrolę uprawnień czy dany użytkownik, serwis
ma odpowiednie uprawnienia CRUD w przypisanej roli.
Moduł DM jest zestawem Serwisów:
Rejestr Spraw (/case) – rejestr stanów spraw,
Rejestr Dokumentów (/docs) – rejestr metadanych dokumentów w tym danych rozpoznawania treści,
Rejestr Formularzy (/forms) – rejestr formularzy używanych do komunikacji z platformą PeUM
(mieszkańcami) i wew. używanych w Systemie „E-Opieka”, element do budowy interfejsu użytkownika
lub tzw. wniosków, deklaracji. Przykładowe formularze:


Metadane Sprawy – zawiera wszystkie metadane, które mają być dostępne na interfejsie
użytkownika,



Metadane Dokumentu – zawiera wszystkie metadane, które mają być dostępne na interfejsie
użytkownika.

4.1.6. Interfejsu Użytkownika (UI)
Moduł Interfejsu Urzędnika składa się z dwóch Serwisów, pierwszy z nich to aplikacja przeglądarki
internetowej, która odpowiedzialna jest za przetwarzania kodu interfejsu a drugim jest Serwis
serwujący kod do przeglądarki w oparciu o zdefiniowaną strukturę Portalu Informacyjnego.
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Moduły UI składają się z Serwisów:
Przeglądarka Internetowa zgodna z HTML5 i z wbudowaną obsługą języka programowania JavaScript.
Zadaniem tego Serwisu jest wizualizacja danych i procesów.
Portal Informacyjny – zarzadzanie strukturą funkcjonalności dostępnej dla urzędnika jaki kodu
responsywnego np. REACT składającego się z elementów stałych takich jak menu, strony i podstrony.
W celu automatyzacji procesu wytwórczego niektórych elementów jak formularze (podstrony) musi
on obsługiwać definicje zbudowane w module SR Serwis Formularze a serwowanymi przez moduł DM
Serwis Rejestr Formularzy (struktura json opisująca wygląd i funkcjonalność formularza).
Aplikacja Mobilna – działa w oparciu o API udostępniane przez mikrousługi. Zadaniem Serwisu jest
wizualizacja danych i procesów dla wybranych użytkowników na wybranych urządzeniach mobilnych.

4.1.7. Usług Współdzielonych (SR)
Moduł SR to zestaw Serwisów specjalizowanych, takich jak:
Baza adresowa (/addr) – serwis wyszukiwania i weryfikacja danych adresowych w modelu
federacyjnym (wielu dostawców), gdzie mogą być podpięte usługi zewnętrzne
Wyszukiwanie (/search) - pełno tekstowe w oparciu o wskazane zasoby (serwisy) np. Repozytorium
cyfrowe, Rejestr, Archiwa itp.
Generowanie kodów (/qrcode) - generowanie kodów cyfrowych jak: kod przestrzenny (QRCode), kod
paskowy itp.(opcjonalny).
Konwersja (/convrt) - formatów dokumentów cyfrowanych np. xml na pdf, pdf na word itd.
Formularze (/dforms) – tworzenie wzorców formularzy elektronicznych pod potrzeby Serwisu UI jako
pliki JSON, które są dostarczane przez Serwis /foroms.
Poczta (/email) – integracja z systemem poczty elektronicznej MS Exchange.
Audyt (/logs) – rejestrowanie wszystkich zdarzeń w Systemie „E-Opieka”z uprawnieniem CREATE (bez
możliwości usunięcia zapisu), co wymaga na etapie implementacji wywoływania tego Serwisu przez
wszystkie Serwisy Systemu „E-Opieka”.
Harmonogram (/cron) – Serwis, którego zadaniem jest wykonywanie zadań cyklicznych zlecanych
przez inne Serwisy w postaci definicji cykliczności oraz Serwisu (endpoint) jaki ma być wykonany.

4.2.

Stos technologiczny

Stos Technologiczny opisuje model technologii, jakie mogą być użyte do implementacji oraz jakie są
wymagania dla tych technologii, którego głównymi kryteriami są pryncypia architektoniczne bazujące
na stosie Cloud Native Computing Foundation - https://www.cncf.io/.
W celu spełnienia tych pryncypiów stos składa się z warstw:
SaaS (kontenerów) – kodu opisującego funkcjonalność Serwisu (Systemu „E-Opieka”) w postaci kodu
dowolnego języka programowania, gdzie każdy Serwis może być napisany w innym języku.
PaaS (platformy konteneryzacja) – definicja zgodna z architekturą MAR UM tj. warstwa zarządzania
Serwisami jako niezależnymi kontenerami, z kodem których skalowalność i wydajność jest realizowana
poprzez wiele instancji kontenera automatycznie uruchamianych przez mechanizmy PaaS a których
dostępność zapewnia inny mechanizm PaaS dbający o ich rozpraszania na wiele węzłów wchodzących
w skład PaaS. Na podstawie analizy dostępnych technologii konteneryzacyjnych i ich powszechności
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przyjęto jako standard Kubernetes i silniki kontenerów: Docker, Cri-o, Containerd. Dodatkowe
elementy platformy PaaS jak narzędzia do:


technologie konsolidacji logów aplikacyjnych i metryk wydajnościowych: Elasticsearch, Flunetd,
Kibana,



rejestru obrazów kontenerów zgodne z Kubernetes np.: DockerHub, Quey,



zarządzania uprawnieniami użytkowników: Kubernetes,



zarządzania cyklem życia kody technologie CI/CD/CT: Jenkins, Dispatch,



zarządzanie dostępem do kontenerów na poziomie sieciowym: Kubernetes, Istio.

IaaS (wirtualizacja zasobów obliczeniowych, składowania danych i sieci) – opcjonalna możliwa do
dostarczenia w modelu Chmury Prywatnej, Publicznej lub Hybrydowej, której celem jest
zapewnienie dostępności węzłów PaaS.
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5. Architektura platformy PaaS i IaaS
Mikrousługowa Architektura Referencyjna w skrócie MAR powstała w celu określenia zasad i rozwoju
usług budowanych dla platformy PeUM oraz ich wykorzystania w innych systemach i projektach.
Poniżej opisano niezbędne funkcjonalności platformy, które będą stałe i niezależne od budowanych
Mikrousług i Serwisów oraz wskazanie zasad tworzenia Serwisów jak poniżej:
Każda Usługa platformy PeUM ma być budowana w postaci reużywalnych pakietów aplikacyjnych
nazywanych Serwisami. Szczegółowe zasady tworzenia Serwisów zostały opisane w produkcie
DOK.MAR.DEV.
Serwis musi posiadać interfejs programistyczny tzw. API określający funkcje i metody realizowane
przez niego. Serwisy te będą definiowane w rejestrze Serwisów i Usług celem udostępniania ich składni
dla kolejnych Usług. Serwisy dostępne jedynie w ramach platformy bez możliwości komunikacji z siecią
Publiczną będą identyfikowane jako Serwisy Prywatne.
Serwis Prywatny udostępniany lub prezentowany w sieci Publicznej staje się Serwisem Publicznym,
jednak jego definicja API może ulec zmianie lub może on być prezentowany w niezmienionej składni
przez Moduł Zarządzania API.
Serwisy mogą korzystać z Modułów poprzez Serwisy Prywatne tych Modułów, aby możliwe było
tworzenie nowych funkcjonalności niedostępnych w tych modułach.
Serwisy Prywatne wykorzystywane do rozbudowy funkcyjności Modułów będą posiadały atrybut/tag
– Infrastrukturalne.
Serwisy Prywatne realizujące funkcje inne niż Serwisy Prywatne o atrybucie infrastrukturalne będą
posiadły atrybut/tag – Biznesowe.
Moduły stałe platformy PeUM zostały opisane poniżej.

5.1.

Architektura logiczna PaaS

Zarządzanie API (API Gateway) - zarządzanie Publicznymi Serwisami API i mapowaniem ich na Serwisy
Prywatne wytwarzane na potrzeby platformy PeUM,
Centralna Kartoteka Mieszkańca – zestaw funkcji zarządzania mieszkańcami udostępnianych przez
REST API oraz moduł Portalu obsługi formularzy html.
Uwierzytelniania i Autoryzacja (Identity Access Management) – zestaw funkcji zarządzania
mechanizmami identyfikacji i weryfikacji użytkownika lub aplikacji wywołujących publiczne serwisy
Platformy PeUM w oparciu o uprawnienia w modelu CRUD (Create, Read, Update, Delete).
Repozytorium Artefaktów – repozytorium wszystkich dokumentów, pakietów oprogramowania,
plików konfiguracyjnych używanych w platformie PeUM. Repozytorium jest jedynie dostępne dla
użytkowników pełnionych rolę Administratorów. Interfejsem repozytorium powinien być Serwis
Prywatny bez możliwości mapowania Serwisu Publicznego.
DevOps - typu CI/CD/CT.
Monitorowania – monitorowanie Platformy PeUM dotyczy jedynie analizy ruchu do i z Serwisów
Publicznych oraz logowania zdarzeń związanych z Zarządzeniem API oraz Uwierzytelniania
i Autoryzacji, ponieważ pozostałe mechanizmy monitorowania są implementowane na poziomie
Miejskiej Chmury Obliczeniowej.
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Integracja – występuje w ramach Platformy PeUM w dwóch kierunkach: Serwisy <> Serwisy oraz
Systemy Dziedzinowe <> Serwisy Prywatne i dlatego też należy je rozdzielić na niezależne byty.
Bazy Danych – wszystkie dane transakcyjne i nie będące danymi sesji lub innych baz podręcznych będą
składowane w bazie danych Oracle. Inne bazy danych będą używane wew. w ramach
implementacji Serwisów. Twórca serwisu musi zadbać o mechanizmy replikacji pomiędzy
dynamicznymi instancjami Serwisu. Może również powstać Serwis Prywatny (bez możliwości
mapowania do Serwisu Publicznego), który świadczy usługę składowania danych. Takie Serwisy
będą musiały posiadać mechanizm trwałego składowania danych udostępnianych w ramach
platformy PaaS Miejskiej Chmury Obliczeniowej.

5.1.1. Moduły platformy PeUM
Moduły platformy PeUM pełnią funkcje usługowe dla tworzonych Serwisów i stanowią integralną
całość, bez której nie byłoby możliwe tworzenie nowoczesnych aplikacji.
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Rysunek 3. Moduły platformy PeUM.

Opracowane przez Biuro Cyfryzacji m. st. Warszawa
wrzesień 2020r.

Integracja Dziedzinowa

5.1.1.1.

Zarządzanie API (API Gateway)

W architekturze mikroserwisów klient może wchodzić w interakcje z więcej niż jedną usługą. Biorąc
pod uwagę ten fakt, należy sobie zadać pytanie, skąd klient wie, do jakich punktów końcowych należy
się odwoływać? Co dzieje się po wprowadzeniu nowych usług lub refakturowaniu istniejących usług?
W jaki sposób usługi obsługują zakończenie połączenia SSL, uwierzytelnianie i inne problemy?
Przytoczone wyżej problemy pomaga rozwiązać kolejna warstwa, czyli warstwa publikacji API (API
Gateway). W opisywanym podejściu do architektury Systemu „E-Opieka” warstwa API traktowana
będzie jako szeroko pojęty, wydzielony element warstwy integracyjnej. Z jednej bowiem strony
warstwa API jest jak najbardziej elementem pełniącym rolę podobną, do roli sprawowanej przez szynę
integracyjną ESB (punkt styku wielu systemów oraz punkt publikacji usług). Z drugiej zaś strony
w standardowym podejściu do architektury mikrousługowej Zarządzanie API funkcjonuje jako
wydzielony element funkcjonalny, często posadowiony w segmencie DMZ sieci korporacyjnej.

Rysunek 4. Rola Zarządzania API w architekturze PeUM.

Moduł ten umiejscowiony jest w komunikacji pomiędzy klientami i usługami. Działa jako odwrotny
serwer proxy (reverse proxy), kierując żądania klientów do Serwisów. Może również wykonywać różne
zadania przekrojowe, takie jak uwierzytelnianie i kontrola (ograniczanie) pasma.
Moduł oddzielenie klientów od rzeczywistych Serwisów poprzez mechanizm mapowania Serwisów
Publicznych na Serwisy Prywatne. W ramach modułu będą wykorzystywane następujące
funkcjonalności:




Trasowanie - Użycie bramy jako odwrotnego proxy, aby kierować żądania do jednej lub wielu
Serwisów Prywatnych, korzystając z routingu warstwy 7 tj. nazw lokalnego DNS. Serwis
Publiczny udostępnia pojedynczy punkt końcowy dla klientów i pomaga oddzielić klientów od
Serwisów Prywatnych. Nie każdy Serwis Prywatny musi posiadać swój odpowiednik w Serwisie
Publicznym.
Agregacja - Użycie bramy, aby zebrać wiele indywidualnych żądań w pojedynczym,
zagregowanym żądaniu. Ten wzorzec ma zastosowanie, gdy pojedyncza operacja wymaga
wywołań do wielu usług backendu. Klient wysyła jedno żądanie do bramy. Brama wysyła
żądania do różnych usług zaplecza, a następnie agreguje wyniki i odsyła je do klienta. Pomaga
to zmniejszyć ruch między klientem i backend’em.
Opracowane przez Biuro Cyfryzacji m. st. Warszawa
wrzesień 2020r.










Offloading - Użycie bramy, aby odciążyć funkcje poszczególnych usług na rzecz dociążenia API
Gateway’a. Przydatne może być skonsolidowanie tych funkcji w jednym miejscu, a nie
implementacja na poziomie każdej usługi odpowiedzialnej za ich wdrożenie. Jest to szczególnie
ważne w przypadku funkcji, które wymagają specjalistycznych umiejętności do prawidłowego
wdrożenia, takich jak uwierzytelnianie i autoryzacja. Podstawowe funkcje:


Autentykacja poprzez integrację z Modułem Uwierzytelniania i Autoryzacja opisanym
w rozdz. Zarządzania Tożsamością i Dostępem (Identity Access Management)



IP whitelisting



Dławienie pasma (throttling)



Logowanie i monitoring



Cache-owanie żądań/odpowiedzi



Rola firewall’a aplikacyjnego



Kompresja GZIP

Nakładanie polityk bezpieczeństwa, w tym autoryzacja i autentykacja konsumentów usług
Zarządzanie publikowanym API i jego cyklem życia
Monitorowanie i analityka API
Publikowanie rejestru dostępnego API
Publikowanie dokumentacji developerskiej
Publikowanie przykładów kodu (przykłady wykorzystania API)
5.1.1.2.

Centralna Kartoteka Mieszkańca

Zadaniem modułu CKM jest gromadzenie, przechowywanie oraz przetwarzanie danych o mieszkańcach
korzystających z usług miejskich oraz spraw i ich stanów związanych z tymi usługami. Stworzenie
modułu ma na celu scentralizowanie przechowywania informacji o mieszkańcach, którzy chcą swoje
usługi miejskie realizować w sposób elektroniczny.
5.1.1.3.

Zarządzania Tożsamością i Dostępem (Identity Access Management)

Platforma PeUM dostarcza jednolite rozwiązanie zagadnień z zakresu zarządzania tożsamością
i dostępem do poszczególnych funkcjonalności i modułów systemu tak dla klientów i aplikacji klienckich
jak i dla modułów systemu komunikujących się między sobą.
Celem wdrożenia jednolitego rozwiązania do zarządzania tożsamością jest integracja systemów, usług
i aplikacje w jednym ekosystemie, który zapewnia uwierzytelnianie, kontrolę dostępu, korporacyjne
logowanie jednokrotne, informacje o tożsamości i polityki związane z tymi tożsamościami.
Wdrożone rozwiązanie Identity i Access Management zapewnia w szczególności:




Obsługę tradycyjnych składnic tożsamości, taki jak serwery LDAP czy Active Directory (AD),
jednakże dostarczy również możliwości korzystania z popularnych zewnętrznych
dostawców tożsamości, takich jak Facebook czy Google.
Procesową obsługę zarządzania tożsamością i uprawnieniami. Zdarza się często, iż
procedura nadania uprawnień do newralgicznych systemów nowemu użytkownikowi nie
jest zagadnieniem banalnym i wymaga realizacji pewnego procesu biznesowego. Proces
taki może odbywać się manualnie, może też być procesem automatycznym, gdzie niektóre
czynności wykonywane są samodzielnie poprzez system na bazie zadanego algorytmu.
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Możliwość pojedynczego logowania (SSO).
o Zapewnić obsługę popularnych technologii SSO, takich jak SAML, OAuth2 wraz
z OpenID.
Wieloaspektowe silne uwierzytelnianie, rozbudowany mechanizm przyznawania
uprawnień do zasobów jak również narzędzia analityczne oferujące funkcjonalności
ostrzegania i umożliwiające wykrywanie oszustw.
Możliwość łatwej integracji z nowymi systemami.
5.1.1.4.

Repozytorium Artefaktów

Repozytorium artefaktów Platformy PeUM pełni ważną rolę centralnej składnicy:





Pakietów i obrazów Serwisów,
Konfiguracji elementów składowych platformy w postaci plików i dokumentów,
Opisów i definicji Serwisów Prywatnych,
Innych dokumentów elektronicznych lub obiektów.

Repozytorium to posiada interfejs HTML oraz możliwość współpracy z mechanizmami zarządzania
wersjami. Dzięki czemu będzie zintegrowane z mechanizmami DevOps zarządzania kodem.
Repozytorium będzie w postaci co najmniej dwóch instancji dedykowanych dla środowisk
produkcyjnego (główne repozytorium platformy) oraz developersko-testowe.
5.1.1.5.

DevOps

W ramach systemu PeUM zostało wdrożone jednolite środowisko wsparcia prac developerskich.
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Rysunek 5. Środowisko wsparcia prac developerskich.

W ramach środowiska oferującego wsparcie prac developerskich uruchomione zostanie centralne
repozytorium kodu źródłowego, które przeznaczone będzie dla developerów pracujących nad
kolejnymi usługami. Narzędzie to jest niezbędnym elementem dla zapewnienia „Continuous
Integration”. Repozytorium służyć będzie wersjonowaniu kodu źródłowego, a co za tym idzie
kontrolowanemu wprowadzaniu zmian w projektach, tworząc historię dla folderu z aplikacją,
pozwalając zarządzać jej wersjami oraz pracować wielu osobom nad jednym projektem. Repozytorium
umożliwi przechowywanie kodu na różnych etapach w tzw. gałęziach. Główne gałęzie produktowe –
o funkcjach włączonych w cyklu rozwoju oprogramowania do stabilnych wersji rozwojowych systemu,
będą zabezpieczane przed włączeniem do nich nieautoryzowanego kodu. Nowe funkcje budowane
w ramach gałęzi rozwojowych produktów będą zgłaszane do przeglądu (code review) i akceptacji
(merge request), po której włączane będą do gałęzi stabilnych.
Celem wdrożenia repozytorium jest między innymi wdrożenie metodologii Continuous Integration.
Metodologia ta jest praktyką programistyczną, w której członkowie zespołu często scalają wyniki
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swojej pracy – z reguły każdy robi to przynajmniej raz dziennie. W ten sposób każdego dnia powstaje
kilka zintegrowanych wersji kodu, które są sprawdzane przez automatyczny proces budowania
(i testowania). Schemat działania przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 6. Schemat działania Continuous Integration.

Continuous Integration wiąże się logicznie z metodyką Continuous Delivery.
Metodyka ta jest praktyką programistyczną rozszerzającą Continuous Integration, gdzie zespół
wytwarza oprogramowanie w krótkich cyklach (np. dwutygodniowych sprintach), posiadając cały czas
pewność, że każda kolejna zmiana w kodzie, bez względu na jej rozmiar, może zostać wydana
(zaprezentowana użytkownikowi końcowemu) w dowolnym momencie. Głównym celem Continuous
delivery jest szybsze i częstsze budowanie, testowanie oraz wydawanie oprogramowania. Na
poniższym schemacie przedstawiono kolejne kroki tworzenia aplikacji.

Rysunek 7. Schemat Continuous Delivery.

W celu zapewnienia wsparcia dla w/w metodologii wdrożone zostaną narzędzia niezbędne do
zapewnienia „Continuous Integration”. Wykonawca wykorzysta w tej roli open-sourceowego produktu
o nazwie Jenkins.
Jenkins pozwala na automatyczne pobranie kodu z repozytorium, skompilowanie, wykonanie testów,
a następnie w przypadku powodzenia na poprzednich etapach wdrożenie aplikacji na środowisko
testowe. Natomiast w przypadku wystąpienia błędów narzędzie może natychmiast poinformować
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zainteresowane osoby o problemach drogą mailową czy za pomocą komunikatorów (Twitter, Skype).
Jenkins potrafi również przeprowadzić statyczną analizę kodu – przeanalizować poprawności składni,
znaleźć niebezpieczne i nieaktualne funkcje, wycieki pamięci, przepełnienie bufora, SQL Injections,
wykryć niepotrzebne powtórzenia kodu czy nieużywane fragmenty. Pozwala to zwiększyć wydajność,
wykryć wąskie gardła czy niewydajne konstrukcje.
Jenkins posiada również wsparcie dla technologii konteneryzacyjnych, integrując się z rozwiązaniami
Docker i Kubernetes.
5.1.1.6.

Monitorowanie

Monitorowanie całości platformy PeUM zostało podzielone na dwa poziomy:
Usług Platformy PeUM (Krytyczne dla działania Usług) – Serwisów Publicznych udostępnianych do sieci
Publicznej. Narzędzie analityczne jest częścią Zarządzania API i zapewnia szereg analiz w czasie
rzeczywistym i analiz wsadowych, podzielonych na analitykę dla interfejsów API, analitykę dla aplikacji
i analitykę związaną z subskrypcją. Zapewnia to również powiadomienia o alertach w czasie
rzeczywistym. Przykładowe pulpity analityczne to:








Opublikowane interfejsy API w czasie
Błędne wywołania w interfejsach API
Czas oczekiwania API
Wykorzystanie interfejsu API w różnych lokalizacjach geograficznych
Throttling aplikacji
Nieprawidłowy czas reakcji
Alert dostępności usług API

Infrastruktury i Systemów Dziedzinowych (nie Krytyczne) :





IaaS – wbudowane narzędzia Oracle Cloud Machine i Oracle Exadata
PaaS – wbudowane narzędzia monitorowania środowiska kontenerowego dzięki
wbudowanym narzędziom również osadzonych jako kontenery:
Moduł Portal – monitorowanie kontenerów Liferay
Moduł Zarządzania API, Tożsamością i Dostępem – monitorowanie kontenerów WSO2
5.1.1.7.

Integracji

Moduł Integracji składa się z dwóch niezależnych szyn integracyjnych:




Szyna ESB zintegrowana z oprogramowaniem WSO2 będzie Serwisem Prywatnym
użytkowanym na potrzeby integracji Serwisów Prywatnych i jej wykorzystanie jest jedynie
zależne od implementacji Serwisu. Oznacza to, że nowo budowany Serwis Prywatny, jeśli
potrzebuje mechanizmu komunikacji opartego o komunikaty może zaimplementować go
z wykorzystaniem Serwisu Prywatnego ESB.
Szyna ESB zintegrowana z oprogramowaniem Siebel będzie wykorzystywania do integracji
z systemami dziedzinowymi m.st. Warszawy i wszystkie integracje będą wystawiane jako
Serwisy Prywatne.

Takie podejście jest podyktowane koniecznością:


Bezpieczeństwa – rozdzielenie mechanizmów dostępu do systemów dziedzinowych od
Serwisów Prywatnych platform PeUM,
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Integracji – rozdzielenie modelu wytwarzania Serwisów od Integracji z Systemami
Dziedzinowymi. Dwa niezależne strumienie rozwoju platformy PeUM,
Wydajności i Skalowania.
5.1.1.8.

Bazy Danych

Funkcjonalność tworzonych usług może wymagać obsługi bazy danych wewnętrznych dla danego
Serwisu oraz bazy danych transakcyjnych i w celu ograniczenia liczby i wariantów technologicznych
przyjęto rozdzielenie baz danych na:




Transakcyjne – bazy danych wysoko dostępnej spełniającej wymagania OPZ – przykładem jest
moduł CKM, który wykorzystuje posiadaną przez Zamawiającego bazę danych Oracle
działającą na platformie IaaS pula zasobów ExaData. W przypadku budowy Serwisu, który
wymaga takiego typu bazy nakłada się obowiązek tworzenia instancji w ramach usługi DBaaS
Miejskiej Chmury Obliczeniowej.
Pomocnicze – bazy danych wykorzystywanych wewnętrznie przez Serwisy. Przykładem jest
moduł Tożsamości i Dostępu, który na własne potrzeby wykorzystuje bazę danych PostgresSQL
(zgodnie z wymogiem OPZ w postaci kontenera).

5.2.

Architektura fizyczna

Architektura fizyczna definiuje sposób realizacji (implementacji) architektury Logicznej na Miejskiej
Chmurze Obliczeniowej poprzez wskazanie konkretnych technologii i rozwiązań spełniających
wymagania.

5.2.1. Miejska Chmura Obliczeniowa
5.2.1.1.

Środowiska platformy PeUM.

Na Platformę PeUM składają się środowiska:



Produkcyjne (PRD)
Developersko-Testowe (DEVTST)

Środowisko developerskie jest dostępne dla Wykonawców Serwisów. Na środowisku jest
zainstalowane narzędzie Jenkins CI (Continuous Integration). Każdy z Wykonawców będzie miał
skonfigurowanego użytkownika, co zapewni separację projektowanych i tworzonych Serwisów.
Środowisko developersko-testowe będzie tożsame ze środowiskiem produkcyjnym pod względem
konfiguracji ale bez gwarancji wydajności, które zgodnie z przyjętymi zasadami ma być automatycznie
skalowane w dół (redukcja ilości POD-ów) i w górę (zwiększenie ilości POD-ów). W środowisku tym
będą wykonywane testy UAT – User Acceptance Tests.
Po poprawnym przeprowadzeniu testów Serwisów będą one promowane do środowiska
produkcyjnego, do którego będą mieli dostęp użytkownicy.
W skład środowiska Platformy PeUM wejdzie również infrastruktura CI/CD przeznaczona do wsparcia
prac developerskich prowadzonych w ramach rozwoju eUsług.
W odróżnieniu od komponentów warstw funkcjonalnych, komponenty CI/CD nie będą powielane
trzykrotnie dla środowisko PRD, DEV/TST. Wykonawca zakłada, iż w ramach Platformy wystąpi jeden
zestaw środowisk CI/CD, na który złoża się:


Repozytorium Artefaktów,
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Zarządzanie cyklem życia oprogramowania – narzędzie Jenkins dzięki gotowej integracji ze
środowiskami PROD i DEVTEST OKD.

Wymienione wyżej narzędzia będą zaimplementowane w postaci kontenerów na środowisku PROD.
Dzięki rozdzieleniu środowisk i zastosowaniu mechanizmów OKD – Projektów (namespacing) nie
będzie możliwe odziaływanie pomiędzy wdrażanymi, testowanymi i tworzonymi Serwisami
Wewnętrznymi.
Dodatkowo w ramach środowiska DEV/TEST możliwe będzie używanie lokalnych narzędzi CI/CD do
celów wytwórczych.
Architektura fizyczna ma jednoznaczne odniesienie do komponentów architektury logicznej. Tak jest
również w wypadku projektowanej Platformy PeUM. W dalszej części rozdziału zaprezentowany
zostanie sposób fizycznej realizacji poszczególnych składowych opisanych w poprzednim rozdziale
Warstw Platformy PeUM.
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6. Kontrakt
MAR ujednolica znaczenie terminu Serwis (usługa) jako współdzielony element oprogramowania, który
dostarcza określonej opisanej funkcjonalności biznesowej dla użytkowników lub innych systemów
informatycznych czy innych Serwisów. Serwis jest uruchamiany w obrębie kontenera, który zapewnia
poprawność działania w infrastrukturze MChO. Kontrakt pełni również rolę definiowania standardu
Architektury MAR – jest artefaktem składanym w Repozytorium Artefaktów.
Implementacja Serwisu musi być zgodna z regułami i zaleceniami opisanymi w tym dokumencie i jego
kolejnych wydaniach tak, aby możliwe było nadążanie za zmianami technologii. W szczególności
implementacja musi być zgodna z:







stosem technologicznym,
metodyką wytwarzania rozwiązań,
zasadami składowania i dokumentowania kodu,
zasadami zapewnienia jakości – testowanie,
zasadami utrzymania i rozwoju oprogramowania
oraz pozwalać na prace w środowisku uruchomieniowym MChO.

Należy podkreślić, że implementacja, ma wypełniać postanowienia kontraktu jednak powinna być
całkowicie przesłonięta przez Interfejs oraz Kontrakt i być niezależnym elementem, który pojedynczo
bez konsekwencji można wymienić.
Każda Serwis składa się z głównych elementów, składowych:





Kontraktu, czyli zrozumiałego i przejrzystego opisu określającego w jakich sposób klienci mogą
go używać,
Umowy Użycia,
Interfejsu, który określa, w jaki sposób i gdzie może go wywołać,
Implementacji, czyli kodu oraz konfiguracji, które realizują funkcjonalności biznesowe oraz
pozwalają na jej uruchomienie.

W podejściu usługowym każdy Serwis musi być opisany kontraktem, który dostarcza odbiorcom
możliwie abstrakcyjnej informacji o jego działaniu bez ujawnienia aspektów implementacji, a jedynie
istotnych z punktu widzenia użycia.
Kontrakt Serwisu jest dodatkowo rozszerzony o tzw. Umowę Użycia Serwisu, która precyzuje kwestie
szczególne dla konkretnego Odbiorcy. Umowa Użycia nie jest częścią definicji Usługi, a określa jej
parametry z punktu widzenia danego odbiorcy. Dla przykładu: jeżeli Kontrakt gwarantuje wydajność
Serwisu na poziomie 10TPS to nie oznacza, że każdy użytkownik ma zagwarantowaną taką wydajność.
Jego dostęp może być limitowany do określonych wartości za pomocą Umową Użycia.
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Rysunek 8. Główne elementy Serwisu.

Projektowanie i budowa kontraktu są pierwszym elementem analizy systemowej każdego tworzonego
Serwisu. Kontrakt zawiera następujące informacje:





Nazwa Serwisu
Wersję
Status Serwisu (zgodnie z cyklem życia - patrz rozdz. Błąd! Nie można odnaleźć źródła
odwołania.)
Klasa:






Typ:









Publiczna _PUB
Prywatna - PRY
Wewnętrzna -INT

Komunikatów -ML,
Biznesowa - BL,
Danych - DL,
UI -UL,
Procesowa _PL,
Integracji - IL

Przypadki Użycia



Punkty wywołań (tzw. URI) – opis standardu (https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniform_
Resource_Identifier)
Dopuszczalne metody zgodne z CRUD (Create, Read, Update, Delete) – np. PUT, GET, POST,
DELETE;

Strona 34 z 47



Metadane opisujące strukturę informacji oraz format np. plik json zawierający właściwości
z ich cechami. Wymagane metadane dla przypadków użycia to:










Opis biznesowy – krótki opis biznesowy ze wskazaniem do dokumentu analizy biznesowej.
Informacje ogólne (właściciel, dokumentacja, procedury obsługi błędów, procedury
administracyjne)
Informacje audytowe (historia zmian, zasady utrzymania, zmiany, wersjonowania,
częstotliwość wydawania)
Wymagania:






funkcjonalne
niefunkcjonalne

Reguły walidacji danych i sposób obsługi błędów.
Parametry SLA/QoS (metryki eksportowane do modułu monitorowania – Prometheus PaaS):











Nagłówek (header) wywołania metody,
Ciało wywołania (body) dla każdej metody powyżej,
Dane odpowiedzi (body) – dla każdej metody,
Kod wyniku wywołania – zgodnie z klasyfikacja protokołu w URI.

dostępność (niezawodność) – mechanizm healthcheck PaaS,
wydajność (skalowanie) – mechanizm autoscaling PaaS,
współbieżność – modele Stateles/Statefull Serwisów,
max rozmiar komunikatów (danych),
max ilość wywołań,
oczekiwane opóźnienia i czasy odpowiedzi.

Bezpieczeństwo kodu i użycia
Zasady implementacji - Wzorce lub Szablony projektowe
Utrzymanie - Informacje wskazujące osoby odpowiedzialne za jej działanie.

6.1.

Definicja klas

Definicja klasy Serwisu jest istotnym elementem określającym zakres stosowania Serwisu oraz jego
widoczność. Dodatkowo określa wymagania w zakresie mechanizmów bezpieczeństwa i autoryzacji
wywołań.
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Klaster kontenerowy: dev.peum.local
Namespace:ePay

Serwis1.ePay.svc

Serwis #1

Serwis2.ePay.svc

Serwis #2

Serwis #3

Serwis3.ePay.svc

Namespace:eKarta
Serwis1.ePay.svc

Serwis #1

Serwis2.eKarta.svc

Serwis3.eKarta.svc

Bez TLS

Serwis #2

Serwis #3

z TLS (certyfikat klienta/
serwera)

Kolejność
wywyołań

Rysunek 9. Zasady definicji klas Serwisu.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa każdy Serwis będzie działał w określonym Projekcie (Namespace).
Projekt odpowiada danemu modułowi oprogramowania np. eKarta. W ramach danego Projektu może
działać dowolna liczba Serwisów Prywatnych, Publicznych i Wewnętrznych.
Wszystkie Serwisy Publiczne i Prywatne (zgodne z klasyfikacją w kolejnych rozdziałach) będą posiadały
swój własny certyfikat tak, aby Serwis klienta mógł się nim zidentyfikować w Serwisie serwera.

6.1.1. Publiczna
Serwis Publiczny to taki Serwis, który ma być udostępniany dla użytkowników i innych usług. Oznacza
to, że musi posiadać swoją definicję w module Zarzadzania API, gdzie jest przekładany na jego
reprezentację w platformie PeUM. Postać i składania zewnętrznego API niekoniecznie musi być zgodna
ze składnią w platformie PeUM. Możliwe są takie przypadki, że ten sam Serwis Publiczny może posiadać
wiele reprezentacji w zależności od wymagań biznesowych lub technologicznych np. na platformie
PeUM może być to RESTFull API, a widoczny będzie jak WebService i/lub odwrotnie.

6.1.2. Prywatna
Serwis Prywatny, to taki Serwis, który może być wywoływany z innych Projektów (Namespace)
w ramach jednego środowiska np. PROD, tak aby możliwe było tworzenie bardziej złożonych Serwisów.
Serwis taki musi być zabezpieczony protokołem TLS i certyfikatem Serwisu wywołującego w celu jego
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identyfikacji przez Serwis Odbierający wywołanie. W ramach środowiska OKD taki Serwis musi
posiadać dedykowany adres symboliczny – tzw. Secure Service Route.

6.1.3. Wewnętrzna
Serwis Wewnętrzny, to taki Serwis, który może być wywoływany tylko z wewnątrz Projektu
(Namespace) w ramach jednego środowiska i nie ma swojej reprezentacji poza Projektem. Serwis taki
nie może być wywołany przez inny Serwis z innego Projektu. Nie musi on posiadać żadnych
mechanizmów autoryzacji i ochrony komunikacji w ramach Projektu.

6.2.

Definicja typów

Każdy z Serwisów niezależnie od klasy musi posiadać swoją definicję typu, która służy do określenia
modelu wykorzystania danego Serwisu. Każdy z typów jest niezależny do technologii jego budowy,
ale musi posiadać cechy zgodne z definicją typu.

6.2.1. Komunikatów - ML
Serwis ML jest typem, którego zadaniem jest komunikacja w oparciu o wymianę danych tzw.
komunikatów/wiadomość w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Przykładowo Serwisu ML może
używać technologii messaging bus jak: AMQ, JMessaing do przesyłania danych pomiędzy innymi
Serwisami.
Podstawowym zadaniem Serwisu tego typu jest dopasowanie modelu informacyjnego oraz technologii
komunikacyjnej i transportowej natywnej bądź preferowanej przez danego systemu. Serwis ten
powinien zapewnić:






realizację wymagań bezpieczeństwa,
logowanie oraz monitorowanie użycia Usług,
mapowanie/transformacje pól, zmiany wartości słownikowych, identyfikatorów, etc.,
mapowanie, obsługę błędów specyficznych,
dozwolone jest ograniczenie zakresu informacyjnego (zmniejszenie ilości zwracanych
informacji) oraz funkcjonalnego (zmniejszenie ilości operacji) Usługi PeUM

Model wymiany komunikatów:



Między klientami a Serwisami Publicznymi (API),
Między Serwisami Prywatnymi a systemami dziedzinowymi.

Wszystkie komunikaty składają się z dwóch części: nagłówka (header) i zawartości (body). Header dla
wszystkich komunikatów musi być zgodny z modelem Platformy PeUM.
Ciało (ang. Body) jest zależne od rodzaju przetwarzanego komunikatu. Techniczny kształt komunikatu
uzależniony jest od typu komunikatu oraz protokołu transmisyjnego. Każdy komunikat zwraca również
zdefiniowany format błędu.
Najważniejsze cechy to:




Otwartość – minimalizujemy liczbę zmian w modelu,
Przyrostowość – dozwolone jest rozbudowywanie modelu, a nie jego modyfikacja bez
zachowania kompatybilności wstecznych wersji,
Prostota – niezależna od poszczególnych aplikacji działających w organizacji oraz
reprezentowanych przez nie modeli domenowych,
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Jednoznaczność - mapowanie danych pomiędzy aplikacjami, poprzez wyznaczanie oraz
utrzymywanie standardów w zakresie transformacji danych pomiędzy modelami domenowymi
a modelem kanonicznym.
Minimalizuje zależności pomiędzy integrowanymi aplikacjami
Reprezentowany przez zbiór dokumentów xsd, wsdl, wadl rozdzielonych logicznie i technicznie
w celu uzyskania maksymalnej reużywalności.

Zadaniem API i OSB jest więc takie transformowanie komunikatów, żeby były zrozumiałe dla każdego
klienta i systemu.
Usługi wymieniają między sobą komunikaty. Komunikaty są nośnikami danych zgodnymi z formatem
kanonicznym lub domenowym. Komunikaty można podzielić na:



Komunikaty ABM – Application Bussines Message to komunikaty związane z konkretną
aplikacją / systemem. Zwykle jest ich dużo > tyle ile systemów bądź klientów,
Komunikaty EBM – Enterprise Bussines Messege to komunikaty zgodne z KMD.

W platformie integracyjnej należy również zwrócić szczególną uwagę na monitoring komunikatów.
W przypadku wymiany informacji między różnymi systemami należy zapewnić możliwość
przetworzenia wszystkich komunikatów, również tych, które z jakiś powodów zostały
odrzucone/wycofane przez jeden z systemów.
Nie jest dozwolona implementacja jakiejkolwiek logiki biznesowej oraz orkiestracji usług na tego typu
Serwisie.
Dopuszczalne metody CRUD dla Serwisu ML:




CREATE,
READ,
UPDATE.

Serwis może być dowolnej klasy:




Publiczny,
Prywatny,
Wewnętrzny.

6.2.2. Biznesowa - BL
Serwis BL to typ, który realizuje złożone usługi biznesową (wiele procesów – Serwisy PL) lub
reprezentuje wybrane funkcje Systemu Dziedzinowego np. JSP, ale nie jest odpowiedzialny za
integrację z Systemem Dziedzinowym. Sugeruje się podział Serwisu BL na mniejsze Serwisy typu DL, PL,
IL celem uproszczenia zależności i zapewnienia spełnienia pryncypiów architektonicznych.
Dopuszczalne metody CRUD dla Serwisu BL:





CREATE,
READ,
UPDATE,
DELETE.

Serwis może być dowolnej klasy:


Publiczny,
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Prywatny,
Wewnętrzny.

6.2.3. MetaDanych - DL
Serwis DL to typ, którego zadaniem jest dostarczanie danych lub metadanych opisu danych
udostępnianych przez Platformę PeUM. Przykładem takiego Serwisu może być moduł
oprogramowania, który udostępnia dane o jakości powietrza na terenie Miasta. Serwis DL powinien
zwracać model tych danych w postaci definicji schematu np. json.schema.
Serwis DL musi zawierać metody, które co najmniej zwracają dane jak poniżej:






Status – wartość opisująca stan źródeł danych i może być zależna od opisu procesu
biznesowego, który wymaga integracji. Np. dopuszcza wartości status: ”Aktywny”, ”Uśpiony”,
”Zablokowany”, ”Zatrzymany” brak źródeł;
Identyfikator – wartość identyfikująca źródło danych np. dataId=12234-121212-121.
Domena – wartość identyfikująca system dziedzinowy integrowany z PeUM.
Wersja – wartość opisująca nr wersji integracji np. version=1.2.

Dopuszczalne metody CRUD dla Serwisu DL:


READ.

Serwis może być dowolnej klasy:




Publiczny,
Prywatny,
Wewnętrzny.

6.2.4. Interfejs - UI
Serwis UI to oprogramowanie, które działa na module Portalu zgodnie z technologią i regułami
opisanymi w rozdziale Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.. Możliwe jest własne stworzenie
serwisu, który będzie uruchamiany w sieci Publicznej (odpowiednik modułu Portal lub aplikacja
Mobilna) przy założeniu komunikacji z platformą PeUM poprzez opublikowane Serwisy Publiczne i ich
API na module Zarządzanie API.
Dopuszczalne metody CRUD dla Serwisu UI:


READ.

Serwis może być tylko klasy:


Publiczny.

6.2.5. Procesowa - PL
Serwis typu PL jest serwisem, którego zadaniem jest zarządzanie stanami procesu, który implementuje
metody, które co najmniej zwracają dane procesowe jak poniżej:


Status – wartość opisująca stan procesu i może być zależna od opisu procesu biznesowego,
który implementuje np. proces A ma stany: ”Aktywny”, ”Uśpiony”, ”Zakończony”; a proces B
: ”Zgłoszenie” , ”Zarejestrowany”, ”W realizacji”, ”Do uzupełnienia”, ”Zrealizowany”. Liczba
stanów procesu może ulegać zmianie wraz z rozwojem i modyfikacjami Serwisu.
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Identyfikator – wartość identyfikująca proces biznesowy np. obsługa karty wędkarskiej
procId=12234-121212-121.
Wersja – wartość opisująca nr wersji procesu np. version=1.2.

Dopuszczalne metody CRUD dla Serwisu PL:





CREATE – utwórz instancje procesu i jego dane,
READ – pobierz dane instancji procesu,
UPDATE – zmień dane instancji procesu związane ze zmianą stanu procesu,
DELETE – zmień dane instancji procesu (odpowiednik usunięcia instancji procesu).

Serwis może być dowolnej klasy:




Publiczny,
Prywatny,
Wewnętrzny.

6.2.6. Integracji - IL
Serwis Integracji służący do integracji z systemami Dziedzinowymi w zakresie funkcji tych systemów
oraz danych potrzebnych do realizacji usług Systemu „E-Opieka” czy Platformy PeUM.
Serwis IL musi zawierać metody, które co najmniej zwracają dane jak poniżej:






Status – wartość opisująca stan integracji i może być zależna od opisu procesu biznesowego,
który wymaga integracji. Dopuszcza wartości status: ”Aktywny”, ”Uśpiony”, ”Zablokowany”,
”Zatrzymany”.
Identyfikator – wartość identyfikująca dany proces biznesowy np. obsługa karty wędkarskiej
procId=12234-121212-121.
Domena – wartość identyfikująca system dziedzinowy integrowany z PeUM.
Wersja – wartość opisująca nr wersji integracji np. version=1.2.

Dopuszczalne metody CRUD dla Serwisu PL jako kierunek komunikacji:





CREATE => systemu dziedzinowego,
READ <= systemu dziedzinowego,
UPDATE => opcjonalnie, jeśli wymagane ze względu na logikę integracji,
DELETE <= opcjonalnie, jeśli wymagane ze względu na logikę integracji.

Serwis tego typu może posiadać klasy:



Prywatny,
Wewnętrzny.

6.3.

Preferowane protokoły

Preferowane protokoły są wymaganiem, którego zadaniem jest ograniczenie liczby wariantów
technologicznych ze względów na bezpieczeństwo i utrzymanie platformy PeUM oraz Systemu
„E-Opieka”. Możliwa jest zmiana listy preferowanych protokołów, jeśli zostanie ona zaakceptowana
przez Architekta systemu „E-Opieka”
Format komunikatu i sposób jego transmisji określony jest przez interfejs. Techniczny sposób opisu jest
określony za pomocą dokumentów WADL, WSDL, SWAGGER lub innych zawierających:
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Określenie protokołu komunikacyjnego (REST, SOAP),
Określenie protokołu transportowego (np. HTTP, JMS, FTP),
Określenie struktury komunikatów wejściowych i wyjściowych (JSON, XML, XSD),
Określenie wzorca interakcji (MEP),
Wskazanie, gdzie Usługa jest dostępna.

6.4.

Obsługa błędów

Każdy Serwis niezależnie od klasy i typu musi posiadać obsługę błędów wywołania zwracanych
w odpowiedzi na żądanie oraz ustawienie poziomu szczegółowości logowania zdarzeń z aplikacji.

6.5.

Model danych wywołań Serwisów

Model danych w kontrakcie określa format i strukturę danych, jaka musi być użyta w interakcjach
z Serwisem jako takim niezależnie od jego klasy czy typu. W kontrakcie muszą być opisane wszystkie
modele danych używane przez serwis dla każdej z metod osobno.
W platformie PeUM zostały wyróżnione następujące modele danych:





Nagłówek (ang. Header) – struktura danych określająca zakres informacji i ich cechy jakie
powinny być przesyłane w każdym wywołaniu Serwisu.
Ciało (ang. Body) – struktura danych określająca zakres informacji przesyłanych do Serwisu.
Odpowiedź (ang. Response) – struktura danych określająca zakres informacji i ich cechy jakie
powinny być zwracanych przez Serwis.
Kod Odpowiedzi (ang. Response Code) - struktura danych określająca status odpowiedzi na
żądanie (wywołanie Serwisu).

6.6.

Zasady tworzenia mikroserwisów

Poniżej opisane są zasady budowania Serwisów na platformie PeUM i należy je traktować jako
rzutowanie pryncypiów architektonicznych.

6.6.1. Ogólne zasady
W celu zapewnienia spójności zarządzania API oraz łatwości rozbudowy o nowe funkcjonalności należy
przyjąć poniższe zasady jako podstawowe do tworzenia mikroserwisów:


Serwis jest identyfikowany w Systemie „E-Opieka” oraz Platformie PeUM poprzez następujące
metadane (cechy):








Nazwę Serwisu – nazwa Serwisu np. ePayment.
Identyfikator procesu – unikalny identyfikator Procesu Biznesowego w całej platformie,
Metody i operacje - strukturę API metod.
Metadane Serwisu – struktury opisujące strukturę i format danych Serwisu np.
json.schema.
Serwis jest zamkniętą funkcjonalnością, realizując określone operacje – metody, zarządzania
danymi oraz ich metadane podobnie jak w programowaniu obiektowym.
Serwis zarządza metadanymi opisującymi struktury danych oraz nimi samymi (tj. danymi).
Może on przechowywać dane w dowolny sposób i w dowolnym formacie czy strukturze np.
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w bazie danych typu SQL, NoSQL, plikach płaskich, w szynie komunikatów. Zapewnia spójność
danych i kontroluje dostęp.



Każdy obiekt Serwisu musi posiadać swój unikalny identyfikator obiektu - UID.
Struktura rekordu danych może być dowolna np. json:





Prosta:{ "Nazwisko": "Kowalski", "Imię": "KowalskiJan" }
Złożona: { "Nazwisko": "Kowalski", "Imię": "JanKowalski", "Adres": [ { "Kod": "00-020",
"Miasto": "Janów", "Ulica": "Zbożowa 2" }, { "Kod": "00-120", "Miasto": "Pcin", "Ulica":
"Klonowa 12"} ] }

Każdy Serwis musi posiadać operację pobrania (tylko do odczytu):




Schematy danych np. GET /ePayment/schemas
Identyfikator procesu np. GET /ePayment/procId
Wersję np. GET /ePayment/version

6.6.2. Struktury danych i bazy danych
Niniejszy rozdział opisuje obowiązujące zasady dla tworzonych Serwisów w odniesieniu do struktur
danych i baz danych oraz zasad tworzenia powiązań danych.
Metadane Serwisu – struktury opisujące strukturę i format danych Serwisu np. json.schema :









Opis każdej własności,
Definicja typu każdej własności,
Wymagalność każdej własności: wymagany, opcjonalny,
Zasady walidacji wartości własności np. min =1, max=120.

Inne Serwisy mogą korzystać z metody pobierania schematów danych jako mechanizmu
walidacji poprawności struktur wywołań i odpowiedzi Serwisu.
Serwis może korzystać z innych danych dowolnego Serwisu poprzez metody tego Serwisu.
Jeżeli jednak potrzeba jest w Serwisie stworzenia powiązania pomiędzy danymi należy dążyć
do nie tworzenia kopii tych danych w nowym Serwisie, a jedynie tworzyć wskazanie (relacji)
poprzez przechowywanie identyfikatora danych źródłowych: identyfikator procesu oraz
identyfikator obiektu. Pobranie danych z Serwisu za pomocą metody REST wygląda
następująco: GET /ePayment/{id} – gdzie {id} jest identyfikator obiektu, który ma być
zwrócony. Pobranie identyfikatora procesu wygląda przykładowo: GET /ePayment/procId
która zwraca json : { processId: 2323-2311-23131}. Niedozwolona jest metoda PUT, POST,
DELETE /ePayment/procId.
Serwisy wymagające obsługi bazy danych wewnętrznych lub transakcyjnych są ograniczone
do dwóch wariantów:






Transakcyjne – bazy danych wysoko dostępne spełniające wymagania OPZ, w przypadku
budowy Serwisu, który wymaga takiego typu bazy nakłada się obowiązek tworzenia
instancji w ramach usługi DBaaS Miejskiej Chmury Obliczeniowej.
Pomocnicze – bazy danych wykorzystywane wewnętrznie przez Serwisy. Przykładem jest
moduł zarządzania Tożsamością i Dostępem, który na własne potrzeby wykorzystuje bazę
danych PostgresSQL w postaci kontenera.
W przypadku bazy wew. Serwis zgodnie z wymaganiami musi zapewniać mechanizmy
wysokiej dostępności danych i skalowalności horyzontalnej.
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6.6.3. Dostępność i skalowalność
Serwisy muszą spełniać poniższe zasady dostępności i skalowalności:


Serwis musi posiadać możliwość skalowania horyzontalnego instancji Serwisu za pomocą
funkcji mechanizmów dostępnych w PaaS (OKD) i w tym celu należy stosować zmienne
globalne umieszczane w tzw. config map ,a dane poufne w secrets.



Serwis wymagający zachowania stanu (ang. Statefull) musi zapewnić mechanizm zachowania
danych stanu np. poprzez bazę danych lub inny mechanizm np. memcache. Należy wskazać
jakie zasoby PaaS – tzw. nośniki trwałe będą współdzielone w ramach Serwisu.

6.6.4. Składania wywołań metod
Poniżej opisano sugerowane składnie wywołań metod na przykładzie obiektu mieszkaniec










POST /mieszkaniec – tworzony jest obiekt mieszkańca zgodnie z REQUEST BODY, która może
zawierać (pusta lista – błąd, metadane jednego mieszkańca lub listę mieszkańców)
GET /mieszkaniec – pobieranie listy obiektów mieszkańców
GET /mieszkaniec/{id} – pobieranie obiektu mieszkaniec o identyfikatorze id
PUT
/mieszkaniec/{id} – zmiana danych obiektu mieszkaniec o identyfikatorze id
określonych w zawartości REQUEST BODY
GET /mieszkaniec/{id}?fields=”status” – pobranie wskazanych w polu fields nazwa wartości
obiektu mieszkańca o id
GET /mieszkaniec?nazwisko=”kowalski” – pobranie listy obiektów mieszkańców, gdzie pole
nazwisko równa się „kowalski”
GET /mieszkaniec/{id}/karta – pobranie obiektu karta dla mieszkańca o id (tworzenie powiązań
danych na poziomie serwisu (jeśli nie tworzymy odrębnego serwisu Karta lub jego wywołanie)
GET /mieszkaniec/{id}/karta?status=”Ważna” – pobranie obiektu karty, która ma status
WAŻNA dla mieszkańca o id.
GET
/mieszkaniec?nazwisko.eq=”kowalski”&data.gt=”20180101”&data.lt=”20200101” –
pobranie listy obiektów mieszkańców, gdzie pole nazwisko równa się „kowalski” oraz data
zawiera się pomiędzy 2018.01.10 a 2020.01.01
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6.6.5. Przykład zależności Serwisów
Namespace:
portalLf

Namespace:
wso2Api
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REST

Payment
DB
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WSD

SQL
DB
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NoSQL
DB

Rysunek 10. Przykład zależności Serwisów.

Legenda dla powyższego rysunku:
oAuth – zestaw Serwisów obsługujących mechanizmy autoryzacji wywołań API oraz użytkowników
portalu.
ePayment – zestaw Serwisów obsługujących płatności posiadających swoje dane składowane w bazie
danych SQL np. DBaaS (Oracle) dostępnych jako RESTFull API/HTTPS. Serwis wywołuje Serwis
eCase celem rejestracji stanu sprawy typu „PŁATNOŚĆ”, kiedy płatność np. jest po weryfikacji przez
dostawcę oraz z nadanym identyfikatorem transakcji i odpisaniu sobie identyfikator nadanej
sprawy – identyfikator obiektu eCase,
eForm – zestaw Serwisów obsługujących formularze dynamiczne używane przez Serwis Portal.
W ramach zestawu są Serwisy do projektowania formularzy oraz ich składowania np. na plikach
płaskich w formacie json. Serwis typu UI, który zajmuje się rendaryzacją wyglądu formularza w
aplikacji REACT w oparciu o zaprojektowany formularz (plik json) – tzw. portlet. W definicji
formularza zawarte są dane opisujące reguły walidacji pól formularza, ładowania danych
domyślnych tzw. funkcja preload, która wskazuje na Serwis lub Serwisy potrzebne do wypełnienia
formularza – metoda READ oraz funkcje postservice, która zapisuje dane z formularza do Serwisu
lub Serwisów.
eCase – zestaw Serwisów obsługujących rejestr spraw, którego zadaniem jest rejestrowanie stanów
spraw i powiązanych z nim procesów oraz dokumentów. Rejestr jest zapisywany w trybie
logowania co oznacza, że w bazie rejestrowane są rekordy opisujące zmiany stanu sprawy. Zmiana
nie powoduje zmian rekordu sprawy, ale jego dodanie z podaniem daty operacji, aby możliwe było
wyświetlenie historii zmian. Stan sprawy na dzień jest pobierany z bazy poprzez zapytanie do bazy
select * form eCase where transdata le TODAY(); oraz w rejestrze przechowywane są tylko dane
niezbędne do działania rejestru, a wszystkie dane innych Serwisów (procesów) są zapisywane za
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pomocą relacji identyfikator procesu (np. ePayment), identyfikator instancji (np. płatności) oraz
stan sprawy jako wartość stanu obiektu (instancji) płatność – jedyny przypadek kopiowania stanu
procesu do rejestru. Wywołanie zmian lub utworzenie wpisu w rejestrze sprawy generuje
wywołanie Serwisu CKM celem zgłoszenia powiadomienia dla użytkownika portalu o stanie
sprawy. W tym przypadku wywołanie jest typu WS.
eInvoice – zestaw Serwisów obsługujących proces zarządzania fakturami i posiadających swoje dane
składowane w bazie danych SQL np. DBaaS (Oracle) dostępnych jako RESTFull API/HTTPS. Serwis
wywołuje Serwis eCase celem rejestracji stanu sprawy typu „FAKTURA” oraz pobrania
identyfikatora nadanej sprawy – identyfikator obiektu eCase,
Portal – zestaw portletów i funkcji zarządzania zawartością interfejsu dostępu do API wystawionych na
API Gateway.
Przykłady możliwych implementacji relacji obiektów z różnych Serwisów poprzez wywołania:
Relacja ePayment <> eCase (podobnie eInvoice <> eCase):


Pośrednio:


GET /epay/{id}/ecase – zwraca obiekt opisu sprawy dla danej płatności o {id}, lub od strony
eCase poniżej,
GET /ecase/{id}/epay – zwraca obiekt płatności dla sprawy o {id}.




Bezpośrednio poprzez dane:



GET /epay/{id} - zwraca obiekt płatności dla {id} a następnie wywołujemy
GET /ecase/{ecaseid} gdzie {ecaseid} jest jedną właściwością zwracanych w obiekcie
płatności

Relacja eForm <> inne Serwisu (ePayment, eCase, eInvoice, CKM) – BRAK, jedynie w danych opisu
formularza wskazane są API jakie są niezbędne do jego działania. Serwis eForm zwraca.

6.7.

Wersjonowanie

6.7.1. Wersjonowanie na API Gateway
Wszystkie usługi na wszystkich warstwach muszą wspierać mechanizm wersjonowania.
Wersjonowanie osiągamy za pomocą wprowadzenia numeru wersji zgodnego ze wzorcem. Każda
usługa powinna mieć zdefiniowaną swoją wersję domyślną oraz inne stare wersje – działające lub
wycofane.
Zakłada się dwa poziomy wersjonowania usług: np. 1.3 lub 2.1:


mała wersja (cyfra po kropce) oznacza modyfikację, która nie ma wpływu na bieżących
konsumentów usług – zachowana jest kompatybilność wsteczna. Wprowadzane są też poprawki
rozwiązujące błędy i nieścisłości w działaniu.



duże wersje (cyfra przed kropką) wprowadzają istotne modyfikacje. Wymagana jest zmiana
w aplikacjach używających usługi – kompatybilność wsteczna nie jest zachowana.

W danym czasie jedna usługa może pracować równocześnie w wielu wersjach. Jedna wersja powinna
być określona jako wersja domyślna – jest to wersja aktualna. W przypadku małych wersji zmiana może
być wprowadzana w trybie natychmiastowym, zazwyczaj zastępując starą wersję. W przypadku
wprowadzania dużych wersji, nowa wersja będzie działała równolegle ze starą wersją, przy czym
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zakłada się, że wprowadzenie nowej wersji będzie powodowało konieczność uzupełnienia parametru
daty wycofania z eksploatacji dla poprzedniej wersji usługi. Dla aplikacji korzystających z wycofywanej
usługi, oznacza to konieczność dostosowania się do nowej wersji usługi przed wycofaniem
z eksploatacji poprzedniej wersji usługi.
Duże wersje tworzone są przede wszystkim w wyniku zmiany interfejsu usługi, mogą jednak być
również wprowadzone w wyniku takich zmian w logice biznesowej usługi, które wymagają zmian
w aplikacjach wykorzystujących usługę.
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