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1 Uvod
Referenčna arhitektura EKT2 podaja smernice za definicijo arhitekture informacijske rešitve EKT2 in temelji
na najboljših praksah integracij, storitveno orientirane arhitekture in upravljanja poslovnih procesov.
V tem dokumentu podajamo povzetek Referenčne arhitekture EKT2, ki je podrobno opisana v dokumentu
EKT2 referenčna arhitektura z dne 29. 11. 2013.
Arhitektura je večnivojska in vsebuje naslednje nivoje:






podatkovni,
aplikacijski,
storitveni,
procesni in
prezentacijski.

V arhitekturo so vključeni t.i. »cross-cutting« elementi in sicer predpomnjenje, enotna prijava, varnost in
nadzor dostopa, spremljanje in nadzor delovanja, upravljanje identitet in infrastruktura. Prav tako je
vključena možnost uporabe zunanjih storitev in izpostavljanje internih storitev navzven. Referenčno
arhitekturo prikazuje Slika 1.
Podatkovni nivo skrbi za trajno hrambo podatkov. Sestavljen je iz EKT2 relacijskih podatkovnih baz,
namenjenih aplikacijskim sistemom, predvideva vključitev NoSQL podatkovnih baz za hranjenje
nerelacijskih podatkov in sistemskih podatkovnih baz za namene vmesne programske opreme (ang.
middleware, npr. za potrebe hranjenja stanja procesov iz procesnega nivoja, CMS, storitveni in procesni
register itd.). Aplikacijski nivo vsebuje poslovno logiko, implementirano v tehnologijah Java EE (Enterprise
Edition). Storitveni nivo sestavljajo storitve, ki so razslojene v podatkovne, tehnične in poslovne storitve.
Podatkovne storitve zagotavljajo dostop do podatkov, tehnične storitve so ponovno uporabljive storitve
brez direktnega poslovnega pomena, poslovne storitve pa so storitve s poslovnim pomenom in se direktno
uporabljajo v poslovnih procesih. Na storitvenem nivoju se preko storitvenega vodila realizira tudi dostop
do zunanjih storitev. Vodilo prav tako omogoča izpostavljanje internih storitev zunanjim odjemalcem.
Procesni nivo omogoča izvajanje poslovnih procesov z uporabniškimi opravili ter izvajanje poslovnih pravil
ter spremljanje njihovega izvajanja. Prezentacijski nivo vsebuje orodja, s katerimi uporabniki delajo z
rešitvami na referenčni arhitekturi. Na ta nivo spadajo portal, spletne strani in mobilni odjemalci. Za
avtentikacijo in avtorizacijo skrbi upravljanje identitet s pomočjo enotne prijave in zagotavljanja varnosti.
Predpomnjenje se uporablja za optimizacijo delovanja tistih delov arhitekture, kjer je to smiselno in možno.

6

Prezentacijski nivo

Portal
JSP Portlet,
jQuery

CMS

JSF Portlet,
jQuery
CDI zrna

Mobilni
odjemalci

Spletna
stran

HTML 5 / Native
aplikacija

HTML 5 /
Native
aplikacija

SOAP, REST, JMS, RMIIIOP, EJB

Procesni strežnik

(Human Tasks)

Procesni nivo

SOAP/
REST

Uporabniška
opravila

Poslovna pravila

BPMN

BAM
(Business Activity
Monitor)

Register in
repozitorij
procesov

BPMN

SOAP, REST, JMS, RMI-IIOP, EJB

GURS

Tehnične
storitve

Podatkovne
storitve

STORK

SOAP, REST, JMS, RMI-IIOP, EJB

Spletni
vsebnik

...

EKT2 storitev

EKT2 storitev

(SOAP spletna storitev)

(REST spletna storitev)

JAX-WS

JAX-RS

EKT2 storitev

EKT2 storitev

(poslovna logika)

(poslovna logika)

SB

MDB

EJB (stateless, statefull,
singleton)

JMS/MDB

In-memory cache

e-vročanje

EJB vsebnik

EJB/
RMI

Aplikacijski nivo

IaaS/PaaS

SOAP/
REST

Poslovne
storitve

Upravljanje identitete

eCRP

Interni ESB

Spremljanje in nadzor delovanja

CKE

Proxy

Varnost in nadzor dostopa

Verifikacija
podpisa

Storitveni nivo

CEH
(e-hramba)

Register in repozitorij storitev

Zunanji ESB

E-podpis

SI-CAS

Zunanje
storiteve

JPA

Podatkovni nivo

JDBC, JPA, NoSQL namenske API-je

RDBMS
EKT2

Sistemske baze
za BPM, CMS,
registre in ostale
sisteme

NoSQL

Slika 1: Referenčna arhitektura EKT2.

2 Podatkovni nivo
Namen podatkovnega nivoja je trajna hramba podatkov, ki jih sistem obdeluje ter trajna hramba samega
stanja sistema. Za obliko shranjevanja in način organizacije podatkov imamo na voljo več možnosti. V
današnjih informacijskih sistemih se večinoma uporabljajo relacijske podatkovne baze, tudi v primerih, ko
gre za shranjevanje podatkov, ki niso najbolj primerni za hrambo v relacijskih podatkovnih bazah. Kljub
priljubljenosti relacijskih podatkovnih baz se vse več pojavljajo potrebe po alternativnih načinih (nerelacijskih - NoSQL podatkovnih bazah) shranjevanja podatkov ter čim bolj optimalna organizacija teh
podatkov. Iz tega razloga priporočamo, da arhitektura informacijskega sistema EKT2 predvidi tako relacijske
kot tudi ne-relacijske podatkovne baze, tako kot je prikazano na spodnji sliki.
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RDBMS
EKT2

NoSQL

Sistemske baze
za BPM, CMS,
registre in ostale
sisteme

Slika 2: Podatkovni nivo.

2.1 Uporaba relacijskih podatkovnih baz
Za trajno hrambo vseh strukturiranih podatkov, ki jih bo obdeloval informacijski sistem EKT2, se bo
uporabljala relacijska podatkovna baza. Za ostali nabor podatkov (nestrukturiranih ter delno strukturiranih)
priporočamo uporabo ne-relacijske podatkovne baze. Za zagotavljanje čim večje robustnosti in varnosti
delovanja informacijskega sistema priporočamo, da se zagotovi ustrezno ločevanje instanc relacijskih
podatkovnih baz. Ena instanca se zagotovi za podatke, ki so predmet obdelave informacijskega sistema,
druga instanca pa se zagotovi za potrebe sistemskih komponent, ki jih vključuje referenčna arhitektura
sistema, kot na primer BPM, CMS, storitveni in procesni register ter druge.
Arhitektura predvideva dva osnovna načina dostopa do podatkovne baze, preko JDBC (Java Database
Connectivity) in preko JPA (Java Persistence API). Glede na tip projekta, naravo aplikacije in varnostne
zahteve za dostop do podatkovne baze se izbere eden izmed omenjenih pristopov, lahko pa tudi
kombinacija pristopov.
2.1.1

Obstoječi način dostopa do relacijskih podatkovnih baz preko shranjenih funkcij in
procedur

Dosedanji način dostopa do relacijskih podatkovnih baz predvideva dostop iz aplikacij izključno preko
shranjenih funkcij in procedur. Tak pristop omogoča natančen nadzor nad uporabo podatkovnih baz zgolj z
nadzorom podatkovne baze oz. shranjenih funkcij in procedur, ki jih pregleduje in namešča DBA. Aplikacije
imajo pravice do izvajanja shranjenih funkcij in procedur, do tabel pa ne morejo dostopati direktno.
Takšna rešitev ima določene prednosti v smislu varnosti in nadzora dostopa ter zagotavljanja revizijske sledi
dostopa do podatkov. Revizijska sled se v tem smislu lahko zagotavlja na nivoju shranjenih funkcij oz.
procedur ali pa se realizira z uporabo prožilcev (ang. Trigger) pri dostopu do posameznih tabel.
Slabost takšnega pristopa je povečana kompleksnost, saj aplikacije ne morejo uporabljati direktnega
dostopa do podatkovnih tabel npr. z uporabo JDBC, prav tako pa ne morejo uporabljati objektno-relacijskih
ogrodij, predvsem JPA. Kot druga slabost se je na ministrstvu izkazala težavnost pregleda kode, kjer zaradi
obsega dela ni vedno mogoče zagotavljati natančnega pregleda programske kode shranjenih funkcij in
procedur, ki se namešča v produkcijsko okolje.
Prav tako tak pristop preko shranjenih funkcij in procedur ne deluje na nerelacijskih NoSQL podatkovnih
bazah, na katerih je potrebno zagotoviti tudi alternativen način zagotavljanja revizijske sledi dostopa (če je
ta sploh potreben).
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2.1.2

Predlagani načini dostopa do relacijske podatkovne baze

Za dostop do relacijske podatkovne baze in podatkov, ki se obdelujejo v poslovni logiki, implementirani v
javanskih strežniških zrnih, uporabimo bodisi neposredni dostop preko JDBC, objektno-relacijsko preslikavo
preko JPA ali pa kombinacijo omenjenih pristopov. Pri tem se je pri načrtovanju in razvoju potrebno držati
vzorcev in najboljših praks, ki zagotavljajo učinkovito delovanje in preprečujejo prekomerno obremenitev
podatkovnega nivoja (npr. zaradi slabo napisanih povpraševanje, ne uporabe indeksov in podobno).
2.1.3

Postopki zagotavljanja skladnosti pri uporabi JDBC in JPA

Alternativa rešitvi z uporabo shranjenih funkcij in procedur je pristop, pri katerem se omogoči dostop do
tabel direktno iz aplikacijskega nivoja. S tem se omogoči uporaba JDBC, kakor tudi objektno-relacijskih
preslikovalnikov oz. ogrodij tipa JPA. Ker tak pristop zahteva, da aplikacija pridobi dostop do posameznih
tabel, je potrebno ustrezno modificirati organizacijske postopke v smislu varovanja, nadzorovanja in načina
izdelave revizijske sledi na aplikacijski nivo.
V tem primeru bi bilo potrebno spremeniti naravo dela na novih rešitvah (EKT2) v smislu, da bi se namesto
pregleda kode baznih funkcij in procedur pred uporabo v produkciji preverjala programska koda na
aplikacijskem nivoju, preden bi se namestila na produkcijski aplikacijski strežnik, namesto dodeljevanja
pravic posameznim uporabnikom na nivoju baznih funkcij in procedur pa bi se uporabilo dodeljevanje
pravic na nivoju posameznih metod na aplikacijskem nivoju.

2.2 Uporaba ne-relacijskih podatkovnih baz
V okviru informacijskega sistema EKT2 priporočamo uporabo ne-relacijskih podatkovnih baz za vse nestrukturirane in delno strukturirane podatke, kot so slike, videi, dokumenti in podobno.
Ne-relacijske podatkovne baze v primerjavi z relacijskimi rešujejo številne probleme, ki se pojavljajo pri
relacijskih. Pri tem lahko izpostavimo vprašanje skalabilnosti, replikacije podatkov, neprimernost za
shranjevanje delno-strukturiranih ter ne-strukturiranih podatkov, težave pri obvladovanju velikih količin
podatkov (Petabajti) ipd. Ne-relacijske podatkovne baze po drugi strani rešujejo te težave. Medtem, ko
imamo pri relacijskih podatkovnih bazah koncept ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability),
imamo pri ne-relacijskih koncept BASE (Basically Available, Soft-state, Eventual consistency). Basically
Available pomeni, da posamezno vozlišče lahko kadarkoli izpade. Soft-state pomeni, da se stanje lahko
spremeni tudi brez nove interakcije z bazo (asinhrone posodobitve). Eventual consistency pa pomeni, da
konsistenca ni zagotovljena v vsakem trenutku, vendar se slej kot prej vzpostavi.
Glavne prednosti ne-relacijskih podatkovnih baz v primerjavi z relacijskimi so horizontalna skalabilnost,
enostavna replikacija podatkov, integrirano predpomnjenje podatkov, lažje obvladovanje velikih količin
podatkov ter enostavni in prilagodljivi podatkovni modeli.
Predlagamo, da se v arhitekturi ETK2 vzpostavi NoSQL podatkovna baza Berkeley DB, ki je tudi osnova
Oracle NoSQL podatkovne baze in omogoča razmeroma enostavno in učinkovito kombinacijo z Oracle
RDBMS. To bazo je smiselno uporabiti za vmesne verzije dokumentov (npr. osnutki) in njihove priloge,
medtem ko se končne verzije dokumentov (npr. odločba poslana stranki) shrani v eHrambo, ki se realizira v
okviru EKT2.
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2.3 Revizijska sled dostopa do podatkov
Za potrebe zagotavljanja revizijske sledi dostopa do podatkov predlagamo, da poleg logiranja dostopa na
nivoju podatkovne baze (kjer se dostop do posameznih tabel beleži z definicijo trigerjev na tabelah oz.
Oracle Fine Grained Auditing), v arhitekturi uporabimo tudi beleženje dostopa na aplikacijskem nivoju.
Dostop do posameznih tabel naj se beleži s pomočjo mehanizma »auditing«, ki ga ponuja Oracle RDBMS.
Le-ta omogoča zapisovanje revizijske sledi v podatkovno bazo samo, v zunanje XML datoteke ali preko
mehanizmov operacijskega sistema. Za situacije, kjer je potreba po bolj fino zrnatih nastavitvah izdelave
revizijske sledi, pa se lahko uporabijo mehanizmi Oracle Fine Grained Auditing, ki omogočajo definicijo
politik za natančno specifikacijo situacij, ko naj se izdela revizijska sled (npr. pri branju točno določenih
podatkov).
Zasnova sistema za zapis revizijske sledi dostopa do podatkov naj bo osnovana na uporabi sejnega zrna za
zapis revizijske sledi, preko katerega se oddajajo zahteve za zapis samega vnosa revizijske sledi. Sejno zrno
se izpostavi na voljo lokalnim in oddaljenim odjemalcem sejnih zrn preko EJB (Enterprise JavaBeans)
arhitekture lokalnih in oddaljenih klicev (uporaba pri zapisu revizijskih sledi aplikacijskega nivoja).
Odjemalcem, ki oddajajo zahteve za zapis revizijskih sledi z uporabo spletnih storitev (poraba pri zapisu
revizijskih sledi v poslovnih procesih), se funkcionalnost oddaje zahteve za zapis revizijske sledi izpostavi z
ovito implementacijo SOAP spletne storitve, osnovane na sejnem zrnu.

3 Aplikacijski nivo

EJB vsebnik

Spletni
vsebnik

Aplikacijski nivo v referenčni arhitekturi zagotavlja nadzor in izvajanje poslovne logike posameznih storitev
informacijskega sistema EKT2. Aplikacijski nivo temelji na platformi Java EE verzije 6 (Enterprise Edition) za
razvoj poslovnih aplikacij v Javi, ter izvajalnem okolju, namenjenem izvajanju zgrajenih aplikacij. Kot
implementacija se uporablja aplikacijski strežnik JBoss AS 7. Aplikacijski nivo referenčne arhitekture lahko
razdelimo na dva dela in sicer vsebnik (ang. Container) EJB ter spletni vsebnik, kot to ponazarja Slika 3.
Vsebnika zagotavljata in podpirata celoten življenjski cikel razvoja Java EE komponent. Poleg tega ponujata
komponentam, ki se v njiju izvajajo, potrebne storitve ogrodja Java EE.

EKT2 storitev

EKT2 storitev

(SOAP spletna storitev)

(REST spletna storitev)

JAX-WS

JAX-RS

EKT2 storitev

EKT2 storitev

(poslovna logika)

(poslovna logika)

SB

MDB

EJB (stateless, statefull,
singleton)

JMS/MDB

JPA

Slika 3: Aplikacijski nivo.
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Za implementacijo poslovne logike posameznih storitev, ki bodo zagotavljale predvidene funkcionalnosti
informacijskega sistema EKT2, naj se uporabljajo standardne Java EE komponente in sicer javanska
strežniška zrna (ang. Enterprise Java beans - EJB). Uporabljamo izključno naslednja dva tipa javanskih
strežniških zrn: sejna zrna (ang. Session beans) in sporočilna zrna (ang. Message-driven beans).

3.1 Sejna zrna
Sejna zrna uporabimo za implementacijo poslovnih operacij in orkestracijo transakcij. Poslovno logiko
implementiramo izključno v sejnih zrnih in jih izpostavimo preko javanskih vmesnikov, preko SOAP spletnih
storitev z uporabo JAX-WS in/ali preko REST storitev z uporabo JAX-RS. Implementacija poslovne logike v
spletnih storitvah v obliki POJO v spletnem vsebniku ni dopustna.
Sejna zrna lahko glede načina izvajanja ter vzdrževanja stanja razdelimo na tri tipe in sicer: sejna zrna brez
stanja, sejna zrna s stanjem ter sejna zrna edinci.

3.2 Sporočilni sistem in sporočilna zrna
3.2.1

Sporočilni sistem – JMS

Sporočilni sistem (ang. Java Messaging Service) omogoča asinhroni način komunikacije med komponentami
sistema, in sicer:
-

-

3.2.2

Point-to-point (PTP): Sporočila se nalagajo v vrsto, kjer čakajo na dostavo. PTP uporabimo takrat,
ko imamo komunikacijo z enim naslovnikom, pri čemer želimo, da se sporočilo posreduje z
zagotovljeno dostavo.
Publish/subscribe: Uporabimo takrat, kadar imamo več prejemnikov, do katerih se lahko dostavi
sporočilo. Pri načrtovanju in razvoju naj se upošteva dejstvo, da se sporočila ne dostavijo, če ni
prijavljenih naročnikov na temo. Obstaja tudi možnost trajnega prejemnika (sporočila čakajo v temi
na dosegljivost prejemnika) vendar je v primeru, da je potrebno zanesljivo posredovanje sporočila,
primernejša uporaba vrste.
Sporočilna zrna

Sporočilna zrna (ang. Message Driven Bean - MDB) so vrsta javanskih strežniških zrn, ki jih uporabljamo za
prejemanje asinhronih sporočil iz vrste ali tem. Sporočilna zrna ne vzdržujejo odjemalsko specifičnega
stanja.
Sporočilna zrna naj se uporabljajo za obdelavo sporočil, naj ne vsebujejo poslovne logike in naj ne izvajajo
neposrednega dostopa do podatkovne baze. Opravila naj posredujejo sejnim zrnom, ki se jih vključi v
sporočilno zrno z vstavljanjem odvisnosti.

4 Storitveni nivo
Storitveni nivo temelji na konceptih storitveno usmerjene arhitekture (SOA). Osrednja komponenta
storitvenega nivoja je storitveno vodilo (Enterprise Service Bus - ESB), ki izpostavljenim storitvam na vodilu
zagotavlja potrebne funkcionalnosti v skladu s koncepti storitveno orientirane arhitekture. Izpostavljene
storitve na storitvenem vodilu predstavljajo osnovne gradnike za implementacijo in izvajanje poslovnih
procesov na procesnem nivoju. Poslovni procesi imajo vlogo odjemalcev teh storitev.
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4.1 Tipi storitev
Tipično storitve v storitveno orientirani arhitekturi glede nivo abstrakcije, ki jo ponujajo, razdelimo na
podatkovne storitve, tehnične storitve in poslovne storitve. Takšno klasifikacijo storitev prikazuje Slika 4. Pri
načrtovanju in razvoju storitev informacijskega sistema EKT2, naj se upošteva omenjena klasifikacija
storitev.

Slika 4: Klasifikacija storitev.

4.1.1

Podatkovne storitve

Kot podatkovne storitve klasificiramo vse tiste storitve, ki dostopajo do podatkov (izvajajo operacije
dodajanja (Create), branja (Read), posodabljanja (Update) ter brisanja (Delete) - CRUD), shranjenih na
podatkovnem nivoju. Podatkovne storitve prav tako igrajo vlogo agregatorjev podatkov, razpršenih v
različnih podatkovnih bazah in vlogo upravitelja ključnih podatkov (MDM – Master Data Management).
Podatkovne storitve predstavljajo osnovne gradnike tehničnih storitev. Obstoječa rešitev Pladenj že vsebuje
določene zametke podatkovnih storitev. V izogib podvajanju rešitev je potrebno obstoječe rešitve Pladnja
oviti v prave podatkovne storitve, da jih bo mogoče uporabljati v referenčni arhitekturi EKT2. Za vse novo
razvite podatkovne storitve pa naj se uporablja Java EE.
4.1.2

Tehnične storitve

Kot tehnične storitve klasificiramo tiste storitve, ki predstavljajo atomarne funkcionalnosti, katerih vsebina
ne predstavlja poslovnih operacij; ali tiste, ki predstavljajo kompozitno celoto, sestavljeno iz več
podatkovnih ali drugih tehničnih storitev, nad katerimi je potrebno izvesti določno opravilo. Tehnične
storitve so gradniki poslovnih storitev, vendar nimajo direktnega poslovnega pomena.
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4.1.3

Poslovne storitve

V to skupino klasificiramo vse tiste storitve, ki imajo poslovni pomen in se direktno sestavljajo v poslovne
procese oz. kompozitne aplikacije. Poslovne storitve morajo imeti vmesnik, ki izpostavlja operacije s
poslovno vsebino. Tipično poslovne storitve podpirajo tudi kompenzacijo aktivnosti.

4.2 Razvoj storitev
4.2.1

Definicija in verzioniranje imenskih področij

Pri poimenovanju imenskih prostorov upoštevamo poimenovanje z uporabo črk, številk in pomišljaja (-) po
dogovoru »Lower Camel Case«1 , kar pomeni, da se med vsakima dvema slash-ema (/) uporabi sklop besed
brez presledkov, kjer se prva beseda začne z malo črko, vsaka naslednja pa se začne z veliko črko, tudi če
gre za kratico (npr. »poslovniPodatkiPrs« kot krajšava za »poslovniPodatkiPoslovnegaRegistraSlovenije«).
XML shema definicije naj se ločijo na tipe in sporočila. Tipi so opisi entitet, sporočila pa ovoji teh tipov za
namen uporabe v storitvah. Vsaka operacija storitve naj vsebuje natančno eno vhodno sporočilo. Če ne gre
za t.i. one-way (enosmerno) operacijo, pa še natančno eno izhodno sporočilo in natančno eno napako (ki
tudi spada med sporočila).
4.2.2

Dostop do zunanjih storitev

Dostop do zunanjih storitev naj bo izveden tako, da se vedno dostopa preko adapterja-mediatorja storitve.
Ker so dostopi do zunanjih storitev oziroma sistemov običajno izvedeni preko omrežne povezave, je
potrebno zagotoviti čim manjše število klicev. Potrebno je torej zagotoviti prenos čim več podatkov z enega
klica ciljne storitve. Poleg tega je priporočljivo razklopiti interni podatkovni model od podatkovnega modela
ciljne storitve. Slednje dosežemo z uporabo vzorca za prenašanje podatkov (ang. Data Transfer Object) med
različnimi nivoji istega sistema oziroma različnimi sistemi. DTO-ji (konkretni objekti) predstavljajo
podatkovni model, podobno kot JPA entitete. V Javi imajo le get in set metode. Pri načrtovanju DTO za
potrebe izdelave mediatorja obstoječe storitve si lahko pomagamo z generiranjem razredov na podlagi
vmesnika spletne storitve. Generirani razredi lahko pomagajo zgolj kot osnova, po kateri se zgledujemo,
lahko pa jih preoblikujemo v ciljne DTO-je. Pri tem DTO-ji ne smejo vsebovati poslovne logike.

4.3 Storitveno vodilo (ESB)
Storitveno vodilo v okviru referenčne arhitekture informacijskega sistema EKT2 zajema osrednji del
storitvenega nivoja. Izpostavljenim storitvam na vodilu zagotavlja ključne značilnosti storitveno orientiranih
arhitektur. Za izbrano rešitev, ki implementira storitveno vodilo je zaželeno, da zagotavlja naslednje
funkcionalnosti:
1

usmerjanje sporočil (ang. Message Routing),
transformacija sporočil (ang. Message Transformation),
dopolnitev sporočil (ang. Message Enhancement),
transformacija protokola (ang. Protocol Transformation),
preslikava storitev (ang. Service Mapping),
obdelava sporočil (ang. Message Processing),

http://en.wikipedia.org/wiki/Camel_case
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4.3.1

upravljanje transakcij (ang. Transaction Management),
varnost (ang. Security).
Rešitve storitvenih vodil

V okviru storitvenega nivoja, kot rešitev, ki implementira funkcionalnosti storitvenega vodila, predlagamo
uporabo JBoss SwitchYard. Rešitev v primerjavi z drugimi rešitvami ponuja boljšo podporo skupnosti,
podpira deklarativno definiranje storitev, ki omogoča bolj enostavni programski model. Prednost pred
drugimi rešitvami je tudi, da podpira specifikacijo vstavljanja odvisnosti CDI, kar omogoča enostavno
vstavljanje odvisnosti ostalih storitev. Glavna prednost pred Mule ESB in WSO2 je ta, da vsebuje
komponento Apache Camel. V primerjavi z vgrajenimi rešitvami za usmerjanje sporočil, ki jih majo Mule ESB
ter WS0, je Apache Camel bolj uveljavljena rešitev z močno podporo s strani skupnosti. Nenazadnje se
SwitchYard integrira tudi z jBPM.
4.3.2

Izpostavljanje notranjih storitev navzven

Storitve na storitvenem vodilu, ki jih želimo izpostaviti navzven, naj bodo vedno izpostavljene z uporabo
koncepta virtualnih končnih točk. Virtualizacija končnih točk storitev je zagotovljena s strani vmesne
komponente (Service proxy), ki jo konfiguriramo na storitvenem vodilu. Posrednik izpostavi virtualno
končno točko izbrane storitve in ne dejanske končne točke. Odjemalci pa se vedno povezujejo na virtualno
končno točko, kar zagotovi šibko sklopljenost med odjemalcem in storitvijo na strani ponudnika. Na ta način
se odpravijo težave z migracijo storitev, ki zahteva spremembo fizične končne točke. Ker odjemalci
dostopajo do virtualne končne točke, nimajo potrebe po spremembi končne točke. Popravi se zgolj
konfiguracija posrednika na storitvenem vodilu.
Service proxy lahko poleg mediacije med odjemalcem in storitvijo izvaja tudi beleženje ter revizijsko sled
vseh dostopov do storitve. Slednje je tudi priporočljivo, saj odpravi potrebo po implementaciji dodatne
logike v samih storitvah.
4.3.3

Ločevanje storitvenega vodila na interni in zunanji ESB

Izpostavljene storitve na storitvenem vodilu naj bodo ustrezno klasificirane na podlagi domene uporabe.
Prva skupina so interne storitve, ki so namenjene in se uporabljajo zgolj za interne namene. Druga skupina
pa so storitve, namenjene zunanji uporabi, ki so izpostavljene navzven. Na ta način se lahko doseže večja
varnost ter bolj fleksibilen nadzor in upravljanje teh storitev.

4.4 Storitveni register in repozitorij
Storitveni register in repozitorij v okviru storitvenega nivoja referenčne arhitekture igra ključno vlogo, saj
omogoča centralizirano vodenje vseh storitev, ki so izpostavljene na storitvenem vodilu.
Iskanje storitev (ang. Lookup) naj se vedno izvaja preko registra. Ni namreč sprejemljivo, da se odjemalec
(t.j. storitveno vodilo) na storitev poveže direktno preko URL reference na končno točko, saj se mora na
storitev povezati preko iskanja končne točke v registru. Na ta način register storitev postane centralna
točka upravljanja končnih točk storitev. Vendar to pomeni, da postaja storitveni register tudi enotna točka
odpovedi (ang. Single point of failure), kajti v primeru izpada zgubimo vse funkcionalnosti, kar lahko
prepreči odjemalcem odkrivanje storitev ter posledično nemožnosti dostopa. Zaradi tega je potrebno
storitveni register in repozitorij postaviti v visoko razpoložljivem načinu (ang. High Availability).
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Pri objavljanju načrtovanih storitev v storitvenem registru in repozitoriju naj bodo poleg podatkov profila
storitve objavljeni tudi naslednji artefakti storitve:





WSDL dokument,
povezane sheme (XSD dokumenti),
opis funkcionalnosti in
dokumentacija.

V okviru storitvenega nivoja kot rešitve za storitveni register in repozitorij predlagamo JBoss Overlord.
Rešitev v primerjavi z WSO2 Governance Registry in Membrane SOA Registry ponuja bistveno več
funkcionalnosti. Glede na Membrane SOA Registry predstavlja tako register kot tudi repozitorij, kjer lahko
dodajamo artefakte povezane z registrirano storitvijo. V primerjavi z WSO2 Governance Registry, ki prav
tako ponuja možnost vodenja artefaktov tako v času razvoja kot v času izvajanja, ponuja tudi možnost
upravljanja BPMN procesov. JBoss Overlord se bolje integrira z JBoss SwitchYard, poleg tega pa za postopke
vodenja uporablja BPMN poslovne procese, ki jih izvaja preko jBPM.

4.5 Vodenje storitev in storitvenega nivoja
Cilji postopkov vodenja (Governance) storitev skozi njihov celotni življenjski cikel na obeh straneh (tako na
strani ponudnika kot na strani odjemalca) so naslednji:







Poudarjati celostno arhitekturo: Vzpostaviti arhitekturne procese za zagotovitev celostnega
pregleda nad poslovanjem, tehnologijo in viri, da se lahko podpre odločanje notranjih in zunanjih
tehnoloških skupin.
Racionalizacija, ponovna uporaba in umik podedovanih sredstev: Identificirati, definirati in
načrtovati je potrebno poravnavo in konsolidacijo funkcij, podatkov in sistemov.
Doseči organizacijsko učinkovitost in odgovornost: Identificirati, vzpostaviti in izvajati strategije,
politike in načrte SOA vmesnikov. SOA vmesniki vključujejo organizacije, vloge, procese, strojno in
programsko opremo ter okolja.
Izkoristiti skupne storitve: Identificirati, ponovno uporabiti/kupiti/najeti/zgraditi ter namestiti SOA
poslovne/podatkovne/tehnične storitve, orodja in infrastrukturo, ki zagotavlja dostopne,
zanesljive, vidne in varne storitve.

Nadzor nad delovanjem storitev in njihovo upravljanje je pomemben vidik uporabe storitev. V osnovi je to
naloga ponudnikov storitev, a se lahko pojavijo zahteve, da to nalogo opravljajo (tudi) odjemalci, da se
prepričajo, da so ponudniki zanesljivi in da storitve delujejo skladno s pogodbo. To je predvsem pomembno
za ponudnike storitev, ki so hkrati odjemalci drugih storitev, saj je njihovo izpolnjevanje pogodb odvisno od
izpolnjevanja pogodb ponudnikov storitev, ki jih uporabljajo.

4.6 Politike storitev
Politike storitev so sredstva, s katerimi se vodenje storitev uveljavlja skozi različne uveljavitvene procese in
vodstvene mehanizme. Politike definirajo specifična pravila, vodila in standarde, ki se uveljavljajo, da bi se
uspešno implementiralo postopke vodenja storitev. Kot take lahko politike postanejo zastrašujoča tema v
organizaciji, predvsem zaradi številčnosti politik, ki jih je potrebno uveljaviti.
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5 Procesni nivo
Procesni nivo naslavlja kompozicijo storitev v poslovne procese in njihovo izvajanje. Storitve so sestavljene
po določenem vrstnem redu in po naboru pravil, da zagotovijo avtomatizirano podporo dejanskim
poslovnim procesom. Kompozicija storitev omogoča zagotoviti podporo poslovnim procesom na fleksibilen
in sorazmerno enostaven način. Prav tako pa omogoča hitro spreminjanje poslovnih procesov in s tem
zagotovi podporo spreminjajočim se zahtevam hitreje in z manj napora. Šele, ko je dosežena raven
kompozitnih storitev, lahko uresničimo vse koristi predstavljene arhitekture.
Poslovni proces je nabor koordiniranih opravil in aktivnosti, ki jih izvajajo tako uporabniki, kot tudi
programska oprema, da bi dosegli specifični cilj organizacije. Upravljanje poslovnih procesov (Business
Process Management, BPM) je sistematični pristop k izboljševanju teh procesov.
Poslovni proces se začne z zahtevo odjemalca in se konča z njeno izpolnitvijo. Procesno usmerjene
organizacije podirajo strukturne prepreke med oddelki in se poskušajo izogibati t.i. silosom funkcionalnosti
(Functional Silos). Poslovni proces je mogoče razstaviti (Decompose) na več podprocesov. Analiza poslovnih
procesov pogosto vključuje dekompozicijo procesov in podprocesov na nivo aktivnosti. Poslovni procesi so
namenjeni dodajanju vrednosti strankam in naj zato ne vsebujejo nepotrebnih aktivnosti. Doprinos dobro
zasnovanega procesa je povečana učinkovitost za stranke (večja dodana vrednost) in za organizacijo (manjši
stroški). Procese je mogoče modelirati s pomočjo različnih metod in tehnik. Business Process Modeling
Notation (BPMN) je sodoben in zelo razširjen standard za modeliranje poslovnih procesov, ki uspešno
povezuje BPM in SOA.

5.1 Hierarhija poslovnih procesov
Vsak poslovni proces pripada specifični hierarhiji poslovnih procesov. Ta hierarhija se razvije v okviru
vodenja domene in uporablja trinivojsko razgradnjo strukture procesov:




Nivo 1: poslovna domena / makro procesi (Business Domain / Macro-process),
Nivo 2: skupina poslovnih procesov v posamezni poslovni (pod)domeni oz. makro procesu
(Business Domain Group) in
Nivo 3: model poslovnega procesa (Business Process Model).

V primeru projekta EKT2 je na nivoju 1 kar projekt EKT2, ki predstavlja poslovno domeno enotne kontaktne
točke. Na nivoju 2 so skupine postopkov, ki bodo vključene v EKT2. Ministrstvo ocenjuje, da bo v končni fazi
v EKT2 vključenih več sto različnih postopkov (t.j. poslovnih procesov na nivoju 3), ki naj se razvrstijo v
zadostno količino skupin na nivoju 2, da bo celotna hierarhija obvladljiva. Zato priporočamo, da naj se
oblikuje nekje od deset do dvajset skupin poslovnih procesov (npr. »reguliraniPoklici«,
»reguliraneDejavnosti« ipd.).
Na nivoju 3 bi bilo smiselno preučiti možnost implementacije generičnega poslovnega procesa, ki bi obsegal
upravni postopek po Zakonu o splošnem upravnem postopku. Po tej arhitekturni zasnovi bi veljalo preučiti,
če je možno implementirati poslovni proces ZUP, ki bi tekel za vse postopke, za katere velja Zakon o
splošnem upravnem postopku, kot krovni proces (npr. zaporedja korakov pregleda vloge, izdaja zavržbe in
zavrnitve vloge oz. izdaja odločbe ipd.), v posameznih aktivnostih pa bi se implementirale specifike
posameznih poslovnih procesov z nivoja 3. V sklopu preučevanja izvedljivosti te rešitve bi bilo potrebno
izdelati prototip, ki bi tekel na izbranih produktih, da se preveri tako vsebinska kot tehnična izvedljivost
predlagane rešitve. Za potrebe prototipa bi bilo potrebno realizirati generični proces ZUP z enim ali več
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specifičnimi procesi, ki bi ne bili preveč enostavni in ne preveč kompleksni, da bi bilo možno kar
najučinkoviteje a hkrati relevnatno pokazati oz. ovreči smotrnost predlagane rešitve. Ocenjujemo, da bi se
utegnila na ta način močno zmanjšati količina napora, potrebnega za implementacijo vseh poslovnih
procesov na nivoju 3 domene EKT2.

5.2 Življenjski cikel poslovnega procesa
Življenjski cikel poslovnega procesa je, če izvzamemo za poslovne procese specifično fazo optimizacije, enak
življenjskemu ciklu storitve. Na poslovne (pod)procese lahko gledamo kot na vsako drugo poslovno storitev.
Iz teh razlogov za poslovne procese kot SOA artefakte velja analogni življenjski cikel, kot tudi za poslovne
storitve, le da v posameznih fazah veljajo za poslovne procese specifične zakonitosti.
Poslovni procesi so dinamični in jih je potrebno pogosto spreminjati. Ker so današnji poslovni procesi
podprti z IT, to zahteva tudi ustrezno spremembo IT podpore, t.j. dopolnitve obstoječih rešitev oz. razvoj
novih. Direktno podporo poslovnim procesom SOA dobro naslavlja BPM. Omogoča hiter in učinkovit razvoj
aplikacij, ki zagotavljajo celovito podporo poslovnim procesom. SOA ponuja tudi možnost izvajanja, nadzora
in spremljanja izvajanja poslovnih procesov. BPM lahko s SOA podpre celoten življenjski cikel poslovnih
procesov.

5.3 Modeliranje procesov v BPMN 2.0
BPMN, ki se razvija pod okriljem OMG (Object Management Group) je postal de facto standard za grafično
procesno modeliranje, saj združuje večino konceptov predhodnih jezikov namenjenih modeliranju
poslovnih procesov, poleg tega pa ga podpira množica brezplačnih in komercialnih orodij za podporo
modeliranja procesov. V splošnem ločimo dva tipa BPMN procesov, in sicer privatne poslovne procese ter
javne poslovne procese. Privatni poslovni procesi so namenjeni interni uporabi v organizaciji, javni pa
zajemajo interakcijo med privatnimi poslovnimi procesi in drugimi procesi ali udeleženci. Privatni procesi so
lahko neizvršljivi in so tako namenjeni zgolj dokumentiranju v sklopu celovitega upravljanja poslovnih
procesov, lahko pa so tudi izvršljivi. V tem primeru so modelirani z namenom kasnejše implementacije.
Javni poslovni procesi, ki predstavljajo interakcijo z drugim procesom ali udeležencem predstavljajo zgolj
aktivnosti, ki komunicirajo z drugim procesom oz. udeležencem, preostale aktivnosti pa so skrite.
Pred predstavitvijo BPMN 2.0, ki v primerjavi z BPMN 1.2 vpeljal precej tehničnih sprememb in sprememb v
notaciji, je bilo potrebno procese modelirane z BPMN pretvoriti v izvršljiv model, kjer se je tipično
uporabljal WS-BPEL. Specifikacija BPMN v verziji 2.0 naslavlja tudi implementacijo poslovnih procesov, kar
odpravlja potrebo po pretvorbi procesov in omogoča, da tako poslovni uporabniki kot razvijalci uporabljajo
notacijo BPMN v različnih fazah življenjskega cikla poslovnih procesov.

5.4 Izvajanje poslovnih procesov
jBPM 6 predlagamo kot odprtokodno rešitev za izvajanje poslovnih procesov. V šesti verziji jBPM so naslovili
precej pomanjkljivosti prejšnje verzije jBPM, med drugim tudi pomanjkljivo zasnovo spletne konzole. jBPM
se razvija pod okriljem JBoss-a, ki ima veliko in aktivno skupnost, poleg tega pa jBPM ponuja tudi v okviru
JBoss SOA Platform. Kot alternativo jBPM 6 predlagamo izbiro Activiti, ki je prav tako zrela rešitev z aktivno
skupnostjo, je enostavna za namestitev, ima bolj dodelano in intuitivno spletno konzolo v primerjavi z jBPM
5 in dobro dokumentacijo.
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5.5 Register in repozitorij procesov
Predlagamo, da se za arhitekturo EKT2 uporabi skupni register storitev in procesov, kot je opisano v
poglavju 4.4. Pomemben vidik pri tem je možnost komunikacije modelov med vsemi zainteresiranimi
stranmi, kar vključuje različne nivoje vodstva, nadzornike, zadolžene za kakovost, ter vse, ki lahko uporabijo
modele za boljše razumevanje delovanje organizacije ali jih uporabijo kot navodila za delo. Objava modelov
procesov in njihova komunikacija med vsemi zainteresiranimi stranmi sta pomembni z vidika pridobivanja
odzivov, na podlagi katerih lahko procese izboljšujemo.

5.6 Poslovna pravila
Poslovna pravila predstavljajo izjave ali stavke, ki definirajo ali omejujejo določen vidik poslovanja neke
organizacije z namenom, da vanjo vpeljejo ustrezno poslovno obnašanje. Poslovna pravila tako uporabimo
za določanje omejitev, pravil sklepanja in politik za izvajanje poslovnih odločitev. Tako definirana pravila
lahko ponovno uporabimo v različnih poslovnih procesih ter drugih sistemih.
Za definiranje poslovnih pravil predlagamo, da se uporabi centralni repozitorij baz znanja Drools Guvnor.
Poleg funkcij repozitorija poslovnih pravil ponuja tudi spletno orodje in urejevalnik za definiranje pravil.

5.7 Dodeljevanje uporabniških opravil
Uporabniško opravilo predstavlja delo, ki ga mora opraviti določen uporabnik. V ta namen BPMN 2.0
vključuje gradnik User Task, ki je namenjen tovrstnim opravilom. Odgovornega, ki bo opravil uporabniško
opravilo, določimo preko njegove vloge, lahko pa ga dodelimo tudi skupini ljudi (na primer referenti), kar je
tudi najpogostejša praksa. V tem primeru novo uporabniško opravilo vidi skupina ljudi, pri čemer tisti, ki to
uporabniško opravilo prevzame, postane tudi odgovoren, da ga zaključi. S tem se odpravi problem
planiranja (kdo bo odgovoren za določeno opravilo), saj lahko opravilo prevzame kdorkoli iz skupine.
Predlagamo, da se sledi omenjenemu standardnemu postopku dodeljevanja in prevzemanja opravil.
Predstavljen standardni pristop morebiti ne ustreza vsem scenarijem določanja odgovornih skupin za
uporabniška opravila, saj odgovorna skupina ali posameznik pogosto ni znana vnaprej. V takšnih primerih
lahko statično določanje odgovorne skupine ali osebe razširimo tako, da le-to določimo dinamično.
Za primere, ko dodeljeni uporabnik opravila ne zaključi pravočasno predlagamo, da se izvede eskalacija, kjer
se v obliki elektronskega sporočila poslovnim administratorjem pošlje obvestilo o nedokončanem opravilu.
Ti imajo posebej razvito konzolo, do katere dostopajo z več pravicami in tako vidijo tovrstna problematična
opravila, ki jih lahko opravijo, ga vrnejo v čakalnico, poskrbijo da odgovorni opravijo opravilo ali pa ga
dodelijo neki tretji osebi.
Za eskalacije moramo določiti po kolikšnem času se izvedejo, kar definiramo s trajanjem (število minut, ur,
dni…) na enak način kot za časovnike.

5.8 Ključni kazalniki poslovanja (Key Performance Indicator, KPI)
KPI so vnaprej dogovorjene kvantificirane meritve, ki odsevajo kritične faktorje uspeha poslovnih procesov
organizacije. Izbrani KPI-ji morajo odsevati cilje organizacije, predstavljati morajo meritve ključnih faktorjev
za uspeh in možno jih mora biti kvantificirati (morajo biti merljivi). Običajno se merijo na daljše obdobje,
zato se njihove definicije ne spreminjajo pogosto. Cilj posameznih KPI-jev se lahko spremeni skladno s cilji
organizacije ali ko se približuje dosegu svojega cilja. KPI mora biti dobro definiran, da se lahko meri, hkrati
pa mora imeti določeno neko ciljno vrednost, da bo predstavljal kakšno dodano vrednost. Pri izbiri KPI se je
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potrebno držati vodila, da mora biti uspešno doseganje njihovih ciljnih vrednosti ključnega pomena za
organizacijo, hkrati pa jih številčno ne sme biti veliko, da njihova pomembnost ne zvodeni. KPI-je
uporabljamo kot orodje merjenja učinkovitosti, ki da vsakemu v organizaciji jasno sliko o tem kaj je
pomembno oz. kaj je potrebno uresničiti.
Natančno spremljanje poslovnih procesov je ključno. Z definicijo KPI-jev določimo, kaj želimo spremljati.
KPI-ji so finančne in druge metrike, ki organizaciji pomagajo meriti učinkovitost procesov. Spremljanje KPI
skoraj v realnem času (BAM) mora biti poravnano s strategijo organizacije. KPI-je določimo za posamezne
poslovne procese v času faze modeliranja. Imeti je potrebno jasne cilje o pričakovani učinkovitosti teh
procesov.
Po identifikaciji KPI-je definiramo in jih uporabljamo (t.j. merimo), nato pa jih je zelo težko spreminjati, saj
tako izgubimo možnost primerjave z obdobji pred spremembami. KPI-je je dobro definirati na način, da jih
je mogoče primerjati z drugimi organizacijami iz podobne poslovne domene. Glavni izziv je sicer vprašanje,
kako jih učinkovito in natančno meriti. SOA z BPM pri tem vprašanju predstavlja velik korak naprej glede na
prejšnje arhitekture, saj je merjenje KPI-jev sestavni del spremljanja poslovnih procesov.

5.9 Spremljanje izvajanja procesov (BAM)
Glavni cilj spremljanja poslovnih aktivnosti (Business Activity Monitoring, BAM) je podati celovit vpogled v
izvajanje poslovnih procesov. BAM prikazuje skoraj realnočasovne vrednosti KPI-jev, kar omogoča hitre
odzive na neželene situacije v poslovanju. BAM predstavlja uporabo tehnologije za proaktivno definicijo in
analizo kritičnih priložnosti in tveganj podjetja, z namenom optimizacije učinkovitosti in maksimizacije
donosnosti. BAM lahko naslovi tako interne kot tudi zunanje faktorje.
Izvajalno okolje jBPM omogoča proženje dogodkov ob izvajanju aktivnosti. Na te dogodke se lahko naroči
modul jBPM-bam, ki je vključen v jBPM, in jih nato shrani na vnaprej definirano mesto. Na osnovi te
revizijske sledi izvajanja procesa temelji tudi priprava poročil. V jBPM 6 je na voljo na novo zasnovana
konzola, ki vključuje tudi novo zasnovo nadzorne plošče. Ta že v osnovi ponuja bogat nabor poročil o stanju
procesov in opravil, poleg tega pa omogoča tudi izgradnjo poročil po meri.

5.10 Postopki vodenja poslovnih procesov
Da bi optimizirali in neprekinjeno izboljševali procese, je nujno definirati in izvajati vodenje, ki definira
principe, najboljše prakse, metrike, vloge in odgovornosti za usmerjanje, merjenje, izboljševanje in
upravljanje učinkovitosti celovitih procesov. Temu pravimo vodenje poslovnih procesov. Tema vodenja
poslovnih procesov postane pomembna predvsem, ko organizacija pozornost preusmeri od nameščanja
poslovnih procesov k njihovi izboljšavi.
Za uspešno implementacijo BPM je pomembno, da definiramo arhitekturo poslovnih procesov (Business
Process Architecture). Arhitektura poslovnih procesov naj definira vsaj strukturo razgradnje poslovnih
procesov, in sicer v treh nivoje, kot je to opredeljeno v poglavju 5.1. Arhitektura poslovnih procesov
predstavlja prvi korak k celoviti arhitekturi (Enterprise Architecture), ki je dejansko organizacijska logika
poslovnih procesov in IT infrastrukture, ki odseva integracijske in standardizacijske zahteve operativnega
modela organizacije. Celovita arhitektura opisuje aplikacije in sisteme ter njihove relacije s poslovnimi cilji
organizacije.
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5.11 Politike poslovnih procesov
Politike poslovnih procesov so sredstva, s katerimi se vodenje poslovnih procesov uveljavlja skozi različne
uveljavitvene procese in vodstvene mehanizme. Politike definirajo specifična pravila, vodila in standarde, ki
se uveljavljajo, da bi se uspešno implementiralo postopke vodenja poslovnih procesov. Kot take lahko tudi
politike poslovnih procesov tako kot politike storitev postanejo zastrašujoča tema v organizaciji zaradi
njihove številčnosti.

5.12 Ogrodje storitev in procesov ter poslovno-informacijska arhitektura
Celovita poslovno informacijska arhitektura (Enterprise Architecture) je popolni izraz celotne organizacije.
Gre za celovit načrt (Master Plan), ki deluje kot osnova za sodelovanje med vidiki načrtovanja poslovanja
(cilji, vizije, principi strategije in vodenja ipd.), poslovnih operacij (poslovni izrazi, organizacijska struktura,
funkcionalne domene, procesi in podatki ipd.), aspekti avtomatizacije (informacijski sistemi, podatkovne
baze ipd.) in podporno tehnološko infrastrukturo. Celovito arhitekturo je potrebno gledati v širšem
kontekstu optimizacije poslovanja, saj naslavlja poslovno arhitekturo, upravljanje zmogljivosti in arhitekturo
poslovnih procesov, pri tem pa ne zanemarja tehničnih podrobnosti.
Celovita arhitektura postane ključna komponenta procesa vodenja. Definirati podrobno celovito arhitekturo
je zunaj obsega tega dokumenta, vseeno pa priporočamo, da se na osnovi identificiranih procesov in
storitev vzpostavi koncept definicije ogrodja procesov in storitev, njihovih relacij, odvisnosti, vlog in KPI-jev.

5.13 Uporaba zunanjih storitev
5.13.1 Podpisovanje in časovno žigosanje dokumentov
Za potrebe podpisovanja in časovnega žigosanja dokumentov naj se uporabijo obstoječe rešitve, ki se preko
storitvenega vodila vključijo v referenčno arhitekturo EKT2. Za izdajanje in upravljanje certifikatov naj se
uporabi sistem SI-CA, za časovno žigosanje (ang. timestamping) pa sistem SITSA.
5.13.2 Dokumentni sistem in e-arhiv
Dolgoročno je najprimernejša rešitev hranjenje v e-dokumentnem sistemu, do tedaj pa je za hranjenje v
podatkovni bazi smiselno dokumente opremiti z metapodatki. Predlagamo, da se pred začetkom projekta
EKT2 definira standardni nabor metapodatkov za dokumente, ki bodo uporabljeni v aplikaciji.
Za dolgoročno hranjenje dokumentov pa predlagamo vzpostavitev e-arhiva skladno z zakonodajo, kot je to
že predvideno skozi EKT2 nalogo eHramba. Smiselna je vzpostavitev centralnega in enotnega e-arhiva, ki ga
bo uporabljala vsa javna uprava in v tem smislu presega obseg tega dokumenta.
Vzpostavljena e-dokumentni sistem in e-arhiv naj izpostavljata ustrezne storitvene vmesnike, preko katerih
bodo do funkcionalnosti dostopali poslovni procesi in poslovne storitve. Sistema naj se bosta zmožna
integrirati tudi na isti sistem za upravljanje identitet / LDAP, kot BPM sistem. To bo zagotovilo enotno
mapiranje uporabnikov, skupin, vlog in organizacijske strukture.
5.13.3 eVročanje in pošiljanje dokumentov v tujino
Za zagotavljanje potrebe informacijskega sistema EKT2 po varnem vročanju dokumentov, je potrebna
integracija z zunanjimi sistemi, ki to omogočajo. Pri načrtovanju integracije informacijskega sistema EKT2 s
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sistemom za eVročanje predlagamo, da se vzpostavi koncept fasade. Fasada deluje kot enoten vmesnik do
različnih rešitev, ki to funkcionalnost omogočajo. Dolgoročno se lahko izkaže, da je potrebno podpreti
novega dodatnega ponudnika, ki omogoča eVročanje. Z uporabo principa fasade slednje postane veliko bolj
obvladljivo.
5.13.4 eVložišče
V okviru EKT2 je potrebno razviti eVložišče, ki omogoča prejemanje elektronskih vlog za institucije, ki
nimajo lastne infrastrukture za ta namen. V okvir te naloge je mogoče vključiti obstoječi I/O-modul za
izvajanje poizvedb, ki je namenjen institucijam brez ustreznih zalednih sistemov. Z združitvijo teh dveh
nalog bi bilo mogoče ponuditi enovit sistem institucijam brez infrastrukture za sprejemanje vlog in izvajanje
poizvedb. Vse funkcionalnosti takšnega združenega sistema bi bilo potrebno izpostaviti preko storitvenega
vodila, da bi bil na voljo vsem komponentam referenčne arhitekture EKT2.
5.13.5 Asinhrono pridobivanje podatkov z drugih institucij
Obstoječi asinhroni modul za pridobivanje podatkov z drugih institucij je potrebno oviti v storitve, da ga bo
možno uporabiti iz poslovnih procesov. Alternativa ovijanju v storitve je razvoj novega sistema, ki bo po
vzoru internih človeških opravil izpostavil človeška opravila znotraj poslovnih procesov uporabnikom z
drugih institucij. S slednjim pristopom bi integracija asinhronega pridobivanja podatkov z drugih institucij v
okviru EKT2 postala enostavnejša, rešitev pa bolj poenotena z ostalimi deli EKT2.
5.13.6 Plačevanje storitev
Za plačevanje opravljenih storitev naj se še naprej uporablja sistem ePlačila, ki pa ga je potrebno izpostaviti
preko storitvenega vodila, da bo na voljo vsem poslovnim procesom EKT2, kjer je predvideno plačevanje
stroškov (taks).

6 Predstavitveni nivo
6.1 Razvoj spletnih uporabniških vmesnikov (server-side)
6.1.1

Tehnologije za razvoj predstavitvenega nivoja v Java EE

Z vidika tehnologij za predstavitveni nivo v Javi EE, predlagamo izbiro ogrodja JSF 2.1 ali 2.2. JavaServer
Faces (JSF) je komponentno orientirano ogrodje, zato komponente tipično že implementirajo precej
funkcionalnosti, ki bi jo sicer morali implementirati ročno v HTML kodi, kot je to v primeru JavaServer Pages
(JSP) strani. Poleg grafičnih komponent ogrodje JSF integrira še funkcionalnosti pretvorb in validacije
podatkov, uporabo Ajax-a, podprt je Bean Validation (JSR 303) itd. Vsak zahtevek po JSF pogledu prestreže
Faces Servlet, za katerim se nato izvede JSF življenjski cikel v okviru katerega se zgradi komponentno drevo,
pretvorijo, validirajo in priredijo se poslane vrednosti, izvedejo se dogodki, nato pa se komponentno drevo
izpiše v HTML obliki. Čeprav je JSF mišljen kot model, ki podpira več tipov izhodnih tipov dokumentov,
komponente JSF implementirajo zgolj izpis v HTML.
JSF, ki v osnovi implementira zelo osnovni nabor komponent, so zasnovali z namenom, da definira razširljive
programske vmesnike za razvoj novih ogrodij osnovanih na JSF. Na osnovi JSF so tako nastala ogrodja kot so
IceFaces, Oracle ADF, XPages, kot tudi odprtokodne rešitve. Med odprtokodnimi rešitvami predlagamo
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uporabo PrimeFaces in RichFaces, ki sta zelo razširjeni, pogosto uporabljeni in imata dobro podporo s strani
skupnosti, ki ju vzdržuje. Ogrodji sta si tudi po funkcionalnostih zelo podobni, zato za izbiro enega izmed
njiju predlagamo dodatno preučitev specifik uporabniških vmesnikov za EKT2.
Prezentacijski nivo v Java EE sicer vključuje še specifikaciji za servlete in JavaServer Pages (JSP - JSR 245).
Servlet implementiramo v obliki javanskega razreda, s katerim prestrezamo in se odzivamo na HTTP
zahtevke. JSP je namenjen implementaciji prikaza strani v katero vključimo posebno kodo (skriptleti,
deklaracije ipd.), ki se izvede na strani strežnika. Pred uporabo se JSP datoteke prevedejo v servlete, ti pa se
nato odzivajo na zahtevke in strežejo vsebine uporabnikom. JSP strani torej zgolj poenostavljajo razvoj
vsebin, ki jih nato servleti strežejo uporabnikom. Uporabo JSP in servletov dopuščamo zgolj tam, kjer JSF ne
bi bil podprt, ali pa zaradi svojega načina delovanja ne bi bil primeren.
6.1.2

Alternativna ogrodja, ki niso del Java EE

Poleg ogrodij, ki razširjajo osnovni JSF, obstaja še precej drugih ogrodij za razvoj spletnih vsebin, ki jih lahko
uporabimo v javanskih okoljih, kot so na primer Apache Witcket, Apache Tapestry, Spring MVC, Struts 2 itd.
Pri vseh omenjenih orodjih je potrebno posebej poudariti, da niso del standardne Java EE. Te rešitve se
razvijajo ločeno od Java EE, pri čemer je nadaljnji razvoj odvisen od skupnosti, ki skrbi za razvoj rešitve. Tudi
pri ogrodjih, ki razširjajo osnovni JSF, prihodnost razvoja ni neposredno odvisna od Jave EE, vendar
razširitve temeljijo na isti osnovi, kar pomeni, da ob zamenjavi rešitve še vedno lahko koristimo ista CDI
zrna, iste pretvornike, validatorje, poslovna logika se proži na enak način itd. Zaradi tega pri odprtokodnih
ogrodjih, ki niso del standardne Jave EE predlagamo uporabo najpogosteje uporabljenih ogrodij, in sicer
PrimeFaces ali RichFaces. Kot smo že obrazložili, sta obe orodji razširjeni, pogosto uporabljeni in zelo
podobni po funkcionalnostih, zato izbiro enega izmed njiju predlagamo na osnovi poprej opravljene
podrobne analize zahtev uporabniških vmesnikov EKT2.

6.2 Razvoj single-page client-side spletnih aplikacij
6.2.1

Arhitektura rešitve

Pri single-page client-side arhitekturi odjemalske aplikacije ima le-ta popolno kontrolo nad izvajanjem
uporabniškega vmesnika. To pomeni, da ne prihaja do nalaganja celotne strani, temveč se posodabljajo
zgolj posamezni deli strani. Predlagamo, da arhitekturo tovrstne rešitve sestavljajo naslednje komponente,
ki jih tudi sicer tipično najdemo v tovrstnih rešitvah: ogrodje za navigacijo po aplikaciji, ogrodje za
sestavljanje uporabniškega vmesnika, ogrodje modela poslovnih objektov ter ogrodje za komunikacijo s
strežnikom v obliki REST odjemalca.
6.2.2

Responsive Web Design in fluidni koncept

Spletni odjemalec, ki je bil razvit za pregledovanje v klasičnih spletnih brskalnikih tipično ni prilagojen za
prikaz na mobilnih odjemalcih. Bodisi je ločljivost zaslona premajhna za prikaz celotne vsebine, ali pa so
elementi zaradi velike ločljivosti premajhni. Zaradi tega je potrebno izgled za mobilne odjemalce prilagoditi
velikostim zaslonov ter različnim tipom naprav. Pri tem predlagamo, da se poslužimo dveh pristopov
modernega razvoja spletnih aplikacij in sicer: Responsive Web Design ter fluidni koncept.
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Koncept Responsive Web Design temelji na ideji, da se definirajo pravila, kakšen naj bo izgled strani na
različnih mobilnih odjemalcih z vidika vsebine. V običajnem brskalniku lahko namreč spletna stran vsebuje
določene vsebine, ki jih na mobilnem odjemalcu ne vsebuje.
Poleg Responsive Web Designa predlagamo, da se sledi tudi fluidnemu konceptu, kjer za razliko od
Responsive Web designa velikost iste vsebine zvezno prilagajamo velikosti zaslona odjemalca (npr. zvezna
velikost slike, pisave, elementov pri spreminjanju velikosti brskalnika). Predlagamo, da se fluidna pravila
definirajo v okviru posameznega Responsive Web Design pravila.
6.2.3

Skupni nivo REST storitev za potrebe predstavitvenega nivoja

Predlagamo, da se REST storitve razvijejo na način, da pokrijejo tako potrebe spletnih odjemalcev, kot tudi
mobilnih odjemalcev. Na ta način dosežemo enostavnejše upravljanje strežnika REST storitev.

6.3 Razvoj portalov
Kot portalno rešitev za razvoj spletnih aplikacij predlagamo, da se uporabi Liferay Portal. Liferay v
primerjavi z GateIn ponuja bistveno več funkcionalnosti ter možnosti prilagajanja portala. Z vidika
upravljanja identitete Liferay ponuja boljše možnosti integracije z zunanjimi sistemi za upravljanje identitet,
medtem ko GateIn Portal podpira zgolj LDAP. Liferay podpira tako LDAP, Oracle Access Manager, Novell
Identity Manager, Tivoli idr. Tudi z vidika skriptnih jezikov, ter podpore za razvoj mobilnih odjemalcev
ponuja Liferay Portal več možnosti.

6.4 Potreba po definiciji enotnega izgleda strani in skupnih CSS3 stilov
Z vidika izbire stilske predloge strani predlagamo izbiro skupnih CSS3 stilov. Predlagamo, da se le-ti
generirajo z uporabo višjenivojskih jezikov, ki omogočajo realizacijo kompleksnejših artefaktov, kot so
parametrizirane funkcije, predloge, konstante itd. Takšna zasnova nam omogoča gradnjo knjižnice in pravil
za prikaz elementov vmesnika, ki se lahko ponovno uporabijo pri vsakem novem projektu.

6.5 Razvoj native in hibridnih aplikacij za mobilne odjemalce
Z razvojem in razširjenostjo mobilnih naprav je v zadnjem času postalo nujno, da so storitve, ki so bile
primarno mišljene zgolj kot spletne aplikacije za klasične spletne brskalnike, na voljo tudi za mobilne
odjemalce. Omenjene naprave bomo naslovili kot mobilne odjemalce, saj mobilni odjemalci ne obsegajo
samo pametnih mobilnih telefonov, temveč tudi tablice, napredne predvajalnike glasbe ipd. V okviru
podpore za mobilne odjemalce so možni trije različni pristopi.
Z vidika uporabniške izkušnje in pristopa k implementaciji mobilnega odjemalca predlagamo, da se spletni
portal ogradi v native aplikacijo, ki si jo uporabniki lahko naložijo. V kolikor je spletni odjemalec
implementiran kot server-side rešitev ali portalna rešitev, se celotna vsebina vedno prenaša v odjemalca. V
kolikor pa je implementiran kot HTML5 aplikacija, je statična vsebina lahko že vgrajena v native aplikacijo.

7 Podporne storitve
7.1 Dogovori o ravneh storitev ter spremljanje in nadzor delovanja
Dogovor o ravneh storitev (SLA, Service Level Agreement) je dogovor, ki se izpogaja med dvema stranema,
odjemalcem in ponudnikom. SLA odgovarja na naslednja ključna vprašanja:
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Kaj ponudnik storitve obljublja?
Kako bo ponudnik storitve zagotavljal te obljube?
Kdo bo meril izpolnjevanje obljub in kako?
Kaj se zgodi če ponudnik ne izpolnjuje obljub?
Kako se bo SLA spreminjal čez čas?

Za realizacijo spremljanja in nadzora delovanja storitev in njihove skladnosti s SLA predlagamo uporabo JMX
(Java Management Extensions). JMX predstavlja Javansko rešitev, ki ponuja potrebna orodja za spremljanje
in upravljanje naprav, aplikacij, sistemov, ter storitveno orientirana omrežja.
V okviru referenčne arhitekture, za spremljanje komponent, ki so v družini JBoss, predlagamo uporabo
rešitve RHQ, ki Predstavlja odprtokodno rešitev za upravljanje sistemov in zagotavlja razširljivo in
integrirano upravljanje sistemov za različne platforme.

7.2 Predpomnjenje
Za primere, kjer bi se izkazalo, da komunikacija med podatkovnim in aplikacijskim nivojem predstavlja ozko
grlo, predlagamo uporabo in-memory data grida. Implementacijo in-memory data grida je smiselno izvesti
skladno s specifikacijo Java Caching API (JCache, JSR-107). V okviru referenčne arhitekture informacijskega
sistema EKT2 predlagamo da se uporabi JBoss Infinispan kot in-memory data grid, za namene
predpomnjenja.

7.3 Varnost in nadzor dostopa
Na aplikacijskem nivoju predlagamo zagotavljanje varnosti in nadzora na deklarativnem nivoju (uporaba
anotacij in/ali deskriptorjev), pri čemer se uporablja JAAS (Java Authentication and Authorization Service),
in sicer ločeno za spletni in EJB vsebnik. Varovanje prenosa podatkov z uporabo SSL/TLS naj se privzeto
uporabi, obvezno pa ob prenosu občutljivih podatkov.
Za zaščito storitvenega in procesnega nivoja priporočamo uporabo WS-Security in sicer v odvisnosti od
varnostnih zahtev posamezne storitve ali procesa. Širok nabor možnosti uporabe varnostnih mehanizmov je
posledica hitrega razvoja WS-* specifikacij. Web Services Interoperability Organization (WS-I) skrbi za
standardizacijo uporabe WS-* specifikacij in definira nabor profilov, ki določajo skladnosti implementacij
ogrodij spletnih storitev med različnimi proizvajalci, platformami, programskimi jeziki in aplikacijami.
Uporaba žetona z uporabniškim imenom (Username Token) omogoča avtentikacijo odjemalca spletne
storitve ali ponudnika spletne storitve s podajanjem uporabniškega imena in gesla. Žeton je del WS-Security
zaglavja SOAP sporočila. Specifikacija predvideva možnost zapisa gesla žetona v zaglavje sporočila v
tekstovni obliki ali v zgoščeni obliki, ki združuje geslo in čas gesla z uporabo. Uporabo žetona z
uporabniškim imenom in geslom priporočamo za interno uporabo (storitve, ki jih izpostavlja in kliče interno
storitveno vodilo).
Uporaba žetona z uporabniškim imenom nam omogoča avtentikacijo odjemalca ali ponudnika spletne
storitve. V osnovni opisani različici se uporablja pošiljanje žetona v SOAP sporočilu v tekstovni obliki. Da bi
zagotovili ustrezno zaupnost zapisanega žetona skupaj s preostalimi podatki v sporočilu je potrebno
sporočilo, oz. njegove dele, šifrirati.
Za zagotovitev najvišje stopnje varnosti se uporablja asimetrično podpisovanje in šifriranje. Pri
asimetričnem podpisovanju sporočila odjemalec podpiše izbrane dele sporočila z zasebnim ključem,
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ponudnik storitve pa ima možnost preverbe integritete sporočila s preverbo podpisa z javnim ključem. Pri
asimetričnem šifriranju sporočila odjemalec zašifrira dele sporočila s ponudnikovim javnim ključem,
ponudnik pa sporočilo dešifrira s svojim zasebnim ključem. Šifrirni algoritmi pri teh postopkih omogočajo
popolno zagotovitev integritete in varnosti pri komunikaciji s spletnimi storitvami.
Za zagotovitev arhitekture javnih in zasebnih ključev se uporablja PKI (»Public Key Infrastructure«) s ključi v
standardizirani obliki X.509. Opisana uporaba arhitekture je zapisana tudi v priporočilih »WS-I Basic Security
Profile 1.1«.

7.4 Upravljanje identitet
Za upravljanje identitet predlagamo, da se aplikacijski strežnik in procesni strežnik integrirata z okoljem za
upravljanje identitet oz. LDAP strežnikom. Sistemi za upravljanje identitet in LDAP imeniški sistemi
predstavljajo področje, ki se tipično rešuje za več kot en projekt, zato v okviru arhitekture EKT2 predlagamo
uporabo obstoječih izbranih rešitev.
V okviru referenčne arhitekture informacijskega sistema EKT2 priporočamo, da se kot sistem za upravljanje
identitet uporabi rešitev JBoss PicketLink. PicketLink predstavlja rešitev, ki vsebuje nabor komponent za
zagotavljanje varnosti ter upravljanja identitet za javanske aplikacije.
Sistem za delo z SAML ponuja tudi možnost programskega dostopa preko PicketLink API-ja. Glavna prednost
PicketLink-a je možnost navezave na register identitet, ki so shranjene v relacijskem modelu. Primer za to je
na ministrstvu sistem Centralna varnostna shema.

7.5 Enotna prijava
Za enotno prijavo priporočamo uporabo obstoječega Centralnega avtentikacijskega sistema (SI-CAS) za
domače in sistema STORK za tuje uporabnike. Njune vmesnike je potrebno izpostaviti preko storitvenega
vodila, da jih bodo lahko uporabljale vse komponente referenčne arhitekture EKT2. To je še posebej
pomembno za izbrano rešitev za izvajanje poslovnih procesov. Uporabniki, ki želijo sodelovati v poslovnem
procesu (npr. tuj uporabnik, ki mora dopolniti vlogo), morajo namreč biti znani sistemu za izvajanje
poslovnih procesov.

8 Infrastruktura
Za zagotavljanje visoke razpoložljivosti infrastrukture (ang. High Availability) se aplikacijski strežniki tipično
namestijo skladno z različnimi topologijami. Topologije so načrti osnovnih elementov infrastrukture ter
njihovih medsebojnih povezav v logično strukturo. JBoss Application Server v7.1.2 oz. višji (zaradi težav z
gručenjem v nižjih verzijah, v nadaljevanju JBoss) omogoča napredno izgradnjo različnih topologij za
zagotavljanje visoke razpoložljivosti.

8.1 Naslovitev nefunkcionalnih zahtev infrastrukture
Nefunkcionalne zahteve infrastrukture predpisujejo kvaliteto delovanja infrastrukture oz. aplikacij. Gre za
cilje, ki jih lahko dosežemo z različnimi sredstvi.
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8.1.1

Visoka razpoložljivost (high availability)

Visoka razpoložljivost, znana tudi kot odpornost (resiliency), je zmožnost sistema oz. infrastrukture, da
tolerira določeno količino odpovedi in še ostane operativen/na. To pomeni, da infrastruktura v poslabšanih
pogojih še lahko streže zahtevam uporabnikov. Infrastruktura je razpoložljiva, če so razpoložljivi vsi njeni
potrebni sestavni deli. Najpogostejši opis razpoložljivosti je s pomočjo »devetic« oz. z odstotkom časa, ko je
infrastruktura na voljo. Tabela 1 prikazuje najpogostejše oznake razpoložljivosti.
Tabela 1: Tabela razpoložljivosti.

Razpoložljivost
99% (dve devetici)
99.9% (tri devetice)
99.99% (4 devetice)
99.999% (5 devetic)

Nedosegljivost v enem letu (downtime per year)
87,6 ur
8,76 ur
56,56 minut
315,36 sekund

Čeprav je sodobna strojna oprema zanesljiva, določena je celo odporna na nekatere odpovedi, lahko
vseeno odpove. Vsaka mehanska komponenta ima pričakovano možnost odpovedi in življenjsko dobo. Zato
na nivoju strežnikov za potrebe projekta EKT2 predlagamo uporabo podvojenih strojnih komponent.
Visoko razpoložljivost programske opreme je mogoče doseči s podvajanjem procesov programske opreme v
gruči znotraj enega ali več sistemov, med katerimi se izenačuje obremenitev. Sistemi so lahko fizični ali
virtualni. Predlagamo, da se v okviru projekta EKT2 uporabljajo virtualni sistemi na enem ali več fizičnih
sistemih oz. t.i. virtualizacija. Pri tem je potrebno posebno pozornost nameniti edincem (singleton), t.j.
procesom, ki se lahko v kateremkoli trenutku izvajajo le na eni lokaciji naenkrat. Za namen zagotavljanja
visoke razpoložljivosti programske opreme predlagamo ločene gruče za posamezne dele infrastrukture,
podrobnosti o tem pa predstavimo v poglavju 8.2.
V okolju projekta EKT2 je visoka razpoložljivost podatkov pomembna na več mestih. Strežniki, ki gostijo
podatkovne baze, so običajno najbolj kritični SPOF-i. Predlagamo naslednje tehnike zagotavljanja visoke
razpoložljivosti podatkovnih strežnikov:




Za podatke, ki se samo berejo, naj se uporabi izenačevanje obremenitve nad več strežniki s kopijami
istih podatkov.
Za podatke, ki se večinoma berejo, naj se uporabi enak pristop kot za podatke, ki se samo berejo, le
da je dodatno potrebno uporabiti tehnike sinhronizacije spremenjenih podatkov.
Za podatke, ki se tako veliko berejo kot pišejo, naj se uporabi strojno ali programsko gručenje
podatkovnih vozlišč.

JBoss ponuja naslednje možnosti zagotavljanja trajnosti sejnih podatkov (pa tudi za namene njihovega
deljenja pri izenačevanju bremena):



Podvojevanje podatkov v pomnilniku (memory-to-memory replication) – kopiranje sejnih podatkov
na več aplikacijskih strežnikov in
hramba v mrežni podatkovni hrambi (t.i. in-memory distributed data grid) – JBoss Infinispan.
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Tako priporočamo uporabo podvojevanja podatkov v pomnilniku na infrastrukturnem nivoju za
prezentacijski in aplikacijski nivo (seje) ter hrambo v mrežni podatkovni hrambi na programskem nivoju za
aplikacijski nivo, kjer konkretne programske rešitve zahtevajo visoko skalabilnost pomnilnika.
8.1.2

Zmogljivost (performance)

Zmogljivost je mogoče povečati z naravnanjem (tuning) infrastrukture. Grobo ocenjeno 80% naravnanja
odpade na aplikacije, vmesno opremo in podatkovne baze. Le 20% naravnanja odpade na strojno opremo
in operacijski sistem.
Glede na funkcionalne zahteve projekta EKT2 ocenjujemo, da paketne obdelave predstavljajo minimalni
delež zahtev glede zmogljivosti, zato priporočamo osredotočenje zgolj na potreben pretok in zahtevane
odzivne čase. Od teh dveh vidikov je pri dimenzioniranju infrastrukture potrebno upoštevati predvsem
potreben pretok. Ne pričakujemo namreč, da bi bili odzivni časi glede na naravo projekta EKT2
problematični ob upoštevanju priporočil v tem dokumentu.
8.1.3

Skalabilnost (scalability)

Skalabilnost je zmožnost infrastrukture, da ustrezno obravnava povečano obremenitev. Običajno
skalabilnost pomeni povečanje pretoka z uporabo dodatnih virov. Da je to mogoče, mora biti aplikacija
zasnovana skalabilno. Skalabilnost infrastrukture vpliva tako na njeno visoko razpoložljivost kot zmogljivost.
Zmogljivost lahko povečamo na naslednja načina:




8.1.4

Skaliranje navzgor (scaling up) oz. vertikalna skalabilnost (vertical scalability), ki pomeni dodajanje
virov znotraj enega sistema, ki je enostavno in mogoče, dokler ni dosežen limit strojne opreme
(npr. dodajanje procesorja ali pomnilnika) in
skaliranje navzven (scaling out) oz. horizontalna skalabilnost (horizontal scalability), ki pomeni
uporabiti dodatne strežnike (enake, optimalno konfigurirane) za obravnavo dela obremenitve
(namesto npr. podvajanja števila procesorjev in količine pomnilnika v sistemu dodamo še en tak
sistem). Skaliranje navzven poveča tudi razpoložljivost, saj odstrani določene kritične točke
odpovedi (SPOF).
Upravljanje delovne obremenitve (workload management)

Upravljanje delovne obremenitve je koncept deljenja zahtev preko več instanc nekega vira in je eden izmed
najpomembnejših tehnik za zagotavljanje visoke razpoložljivosti, zmogljivosti in skalabilnosti. Pravzaprav
gre za tehniko zagotavljanja podpore hkratni obdelavi več zahtev, zasnovano ravno za namen zagotavljanja
visoke razpoložljivosti in skalabilnosti. Predlagamo, da se upravljanje delovne obremenitve naslovi z
izenačevanjem obremenitve (load balancing), pri čemer se upošteva afiniteta (affinity).
Za izenačevanje obremenitve spletnih vsebnikov predlagamo uporabo JBoss mod_cluster modula. Ta
omogoča posredovanje prometa aplikacijskim strežnikom preko HTTP, HTTPS ali AJP, pri čemer se za cilj
posredovanja odloča na podlagi metrik, ki jih posredujejo posamezni aplikacijski strežniki.
Izenačevanje obremenitve EJB vsebnikov je mogoče izvesti tudi v topologiji, kjer ločimo spletne vsebnike in
EJB vsebnike na način, da so nameščeni vsaki na svojih aplikacijskih strežnikih. Za potrebe projekta EKT2
priporočamo, da se spletni in EJB vsebnik nahajata na istem aplikacijskem strežniku, s čimer se izognemo
odvečnim klicem preko omrežja in/ali serializaciji javanskih objektov.
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8.1.5

Nadomestni način delovanja (failover)

Nadomestni način delovanja je zmožnost infrastrukture, da zazna izpad komponent in preusmeri zahteve na
komponente, ki delujejo. Ko je izpadla komponenta zopet na voljo, to infrastruktura sama zazna in zopet
dodeljuje zahteve obnovljeni komponenti. Primarna tehnika za zagotavljanje nadomestnega načina
delovanja je gručenje in podvajanje komponent (glej poglavje 8.1.1).
Gruča strežnikov (server group) je množica strežnikov (t.i. članov gruče), ki se skupaj upravljajo, ne glede na
to, če se nahajajo na ločenih sistemih. Gruča lahko zagotavlja izenačevanje obremenitve, skalabilnost (glej
poglavje 8.1.3) in visoko razpoložljivost (glej poglavje 8.1.1) aplikacij.
Zaradi večje učinkovitosti in zmanjšane količine vzdrževanja predlagamo združitev gruč za procesni nivo,
internega storitvenega vodila ter registra in repozitorija v smislu, da se vsi trije namestijo na eno samo
gručo. Tako se bo zmanjšalo število klicev med gručami (proces kliče mediacijo na internem storitvenem
vodilu, ta povpraša register za končno točko storitve). Predlagamo, da gruče za aplikacijski in storitveni
nivo, zunanja storitvena vodila in prezentacijski nivo ostanejo ločene zaradi lažjega zagotavljanja varnosti.

8.2 Topologije
Topologija določa, kako so osnovni elementi aplikacijskega strežnika povezani med seboj v logično
strukturo. Število različnih topologij, ki jih lahko zgradimo, je veliko, zato je mogoče nasloviti praktično vse
vidike oz. zahteve aplikacij. Predstavimo tri različne topologije.
8.2.1

Priporočena topologija (T1)

Topologija T1, ki jo priporočamo, je zelo odporna, saj nima nobene SPOF, hkrati pa zagotavlja visoko
zmogljivost. Prednosti topologije T1 so:







Velika zmogljivost, pretok in razpoložljivost.
Odprava večine SPOF – nobena izmed »operativnih« komponent ne predstavlja SPOF-a.
Horizontalno skaliranje je omogočeno je za vse komponente topologije.
Uporaba tehnik upravljanja delovne obremenitve.
Možnost izenačevanja obremenitve med zrni.
Povečana zanesljivost – zagotovljena visoka razpoložljivost upravitelja namestitev, podatkovne baze
ter strežnika imeniških in varnostnih storitev.

Slabosti topologije T1 so:



8.2.2

Povečana zakasnitev zaradi vmesnih komponent topologije.
Povečana poraba virov zaradi dodatnega operacijskega sistema in dodatnega spletnega strežnika.
Kompleksnejša administracija zaradi povečanega števila sistemov.
Priporočena topologija s predpomnjenjem (T2)

Druga topologija, ki jo priporočamo, je prav tako zelo odporna, saj nima nobene SPOF, hkrati pa lahko
zagotavlja še višjo zmogljivost. Topologija je na moč podobna topologiji T1, le da uporablja predpomnjenje
(ang. caching) na namestnikih (ang. Proxy).
Prednosti topologije T2 so:
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Enake kot pri topologiji T1.
Povečana zmogljivost – stopnja povečanja je odvisna od narave aplikacij.

Slabosti topologije T2 so:


8.2.3

Enake kot pri topologiji T1.
Tveganje manjšega povečanja odzivnega časa – v primeru aplikacij, ki jim predpomnjenje ne koristi.
Priporočena topologija s predpomnjenjem v dveh domenah (T3)

Priporočeni topologiji T1 in T2 ne prinašata prednosti topologije z več domenami, ki omogoča nadgradnjo
verzije aplikacijskega strežnika brez negativnih oz. škodljivih vplivov na delovanje aplikacij, ker lahko
aplikacije vzporedno tečejo na dveh različnih verzijah JBoss-a. Podobno topologiji ne omogočata
nadgrajevanja verzij aplikacij brez kakršnihkoli prekinitev delovanja teh aplikacij. Če bi želeli s predlaganima
topologijama podpreti ti dve možnosti, je potrebno storiti enako, kot pri topologiji z več domenami:
vzpostaviti dve instanci iste topologije.
Prednosti topologije T3 so:


Združene prednosti topologije z več domenami in topologije T1/T2.

Slabosti topologije T3 so:



Enake slabosti kot pri topologiji T1/T2, vendar v večjem obsegu.
To seveda ne velja za slabosti, ki jih topologija T3 odpravlja.

8.3 Infrastruktura kot storitev (IaaS)
V okviru referenčne arhitekture EKT2, kjer so postavljene vse komponente informacijskega sistema,
predlagamo, da se upoštevajo sodobni koncepti računalništva v oblaku, kot so skalabilnost, elastičnost,
samo-oskrba s potrebnimi viri ipd. Za zagotavljanje teh lastnosti predlagamo, da se referenčna arhitektura
postavi na platformi IaaS z virtualizirano infrastrukturo, ki zagotavlja lastnosti računalništva v oblaku.
Postavitev arhitekture informacijskega sistema EKT2 na platformi IaaS prinaša številne prednosti, kot je
povečanje učinkovitosti in zmanjšanje stroškov. Pri postavitvi referenčne arhitekture v IaaS oblaku, kjer je
infrastruktura virtualizirana, je pomembno, da se programska oprema pravilno razporedi po ustreznih
virtualnih strojih.
Predlagamo, da se predvidi tudi možnost tako vertikalnega (ang. Scale up), kot tudi horizontalnega (ang.
Scale out) skaliranja arhitekture. Slednje pomeni, da je potrebno omogočiti dodajanje novih vozlišč v
ustrezni gruči ter zagotoviti možnost povečanja zmogljivosti (dodajanje virtualnega pomnilnika, dodajanje
dodatnih virtualnih CPU-jev itn.) obstoječih vozlišč v gruči.
Za celotno postavljeno referenčno arhitekturo pa predlagamo, da se zapakira v okviru ene virtualne
namenske aplikacije (vApp). Virtualna namenska aplikacija lahko vsebuje več virtualnih strojev ter več
virtualnih omrežij (zunanja, DMZ, interna ipd.), ki so lahko ustrezno izolirana.
Za čim bolj učinkovito obvladovanje okolja referenčne arhitekture predlagamo, da se pripravijo ustrezne
predloge potrebnih virtualnih strojev (ang. Virtual Machine Template). Na podlagi le-teh bo postavitev nove
instance virtualnega stroja s potrebno komponento enostavnejša (npr. izkaže se, da potrebujemo dodatni
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aplikacijski strežnik na aplikacijskem nivoju). Predloge naj vsebujejo že nameščen operacijski sistem ter
komponente arhitekture. Ko so komponente nameščene, je potrebna zgolj konfiguracija parametrov teh
virtualnih strojev ter nameščenih komponent (npr. nastavitev ustreznih vrat za dostop na aplikacijski
strežnik, nastavitev IP naslovov na virtualnem stroju, odpiranje potrebnih vrat na požarnem zidu ipd.).
Z namenom zmanjšanja potrebe po ročnih posegih pri postavljanju in konfiguraciji novih instanc
predlagamo, da se pripravijo kontesktualizacijske skripte ter potrebni delovni tokovi, ki bodo te postopke
avtomatizirali.
Da bi se postopki v celoti avtomatizirali, predlagamo razvoj delovnih tokov, ki orkestrirajo in avtomatizirajo
potrebne postopke postavljanja novih ali dodatnih komponent v arhitekturi.
Tako zapakirana arhitektura je bolj prenosljiva ter omogoča lažje vzdrževanje. S pomočjo tako organizirane
arhitekture je možno doseči samooskrbo (ang. Self-provisioning) platforme, enostavno postavitev novih
dodatnih okolij (npr. dodatno testno okolje za učne namene uporabnikov, replikacija produkcijskega okolja
v testnega ipd.).

8.4 Delovanje aplikacij v gručah
Skalabilnost omogoča prilagajanje zmogljivosti aplikacije potrebam odjemalcev z dodajanjem ali
odvzemanjem strojne opreme. Vertikalna skalabilnost, pri kateri spreminjamo kapacitete strežnika, omejuje
s svojo ceno, enotno točko odpovedi in strojno omejitvijo takšnega načina skaliranja. Iz teh razlogov se
pogosto poslužujemo horizontalnega skaliranja ali namestitve aplikacij v gručo (angl. Cluster) cenovno
dostopnejših strežnikov. Gruča strežnikov omogoča delovanje več instanc strežnikov za doseganje skupnega
cilja procesiranja nameščene aplikacije. Zmogljivost skaliranja arhitekture označuje zmožnost povečanja
zmogljivosti procesiranja aplikacije z dodajanjem virov vertikalno in/ali horizontalno. Skaliranje komponent
referenčne arhitekture EKT2 se izvaja glede na zahteve posameznih nivojev. Horizontalno skaliranje se
izvaja po dveh principih: skaliranje z deljenimi viri in skaliranje brez deljenih virov. Pri skaliranju z deljenimi
viri velja, da si izvajalna okolja, nameščena v gruči, med seboj delijo vire, s katerimi zagotavljajo
konsistentnost procesiranih podatkov med instancami. Za skaliranje brez deljenih virov velja, da si izvajalna
okolja, nameščena v gruči, ne delijo virov in izvajajo neodvisno procesiranje od drugih instanc v gruči.
Zasnova Java EE vsebnikov ponuja dobro podporo horizontalnemu skaliranju s postavljanjem vsebnikov v
gručo za večanje horizontalnih kapacitet procesiranja komponent, ki se izvajajo v teh vsebnikih. Javanska
izvajalna okolja vsebnikov se lahko izvajajo znotraj enega strežniškega stroja, ali pa so nameščena vsaka na
svojem strežniku. Kot podaja poglavje infrastrukturnih topologij (poglavje 8.2), priporočamo uporabo
kombiniranega načina namestitve.
Predvidene tehnologije, vključene v referenčno arhitekturo EKT2, same po sebi zagotavljajo delovanje v
gručah in ne potrebujejo posebnega razvoja za delovanje v gručah. Pri razvoju, konfiguraciji in namestitvi pa
je priporočljivo upoštevati nekatere dobre prakse za delovanje v gručah, ki so po predlaganih nivojih EKT2
arhitekture podane v nadaljevanju.

8.5 Način pakiranja in nameščanja aplikacij
V okviru izdelave različnih modulov za potrebe implementacije potrebnih funkcionalnosti EKT2 je potrebno
zagotoviti optimalno pakiranje teh modulov ter upravljanje njihovih odvisnosti.
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Pakiranje in nameščanje aplikacij je mogoče poenostaviti z uporabo mehanizmov t.i. nepretrganega
zagotavljanja kakovosti (ang. continous integration, CI). Pri tem interni in zunanji razvijalci odlagajo
programsko kodo v skupni repozitorij, CI infrastruktura pa na osnovi sprememb v kodi zgradi ustrezne
artefakte za izvajanje, jih namesti v testno okolje in če je smiselno, samodejno požene integracijske teste,
poročila o testiranju pa se lahko samodejno odložijo na sistem za upravljanje s hrošči (ang. issue/bug
tracking), kot je npr. JIRA, Bugzilla, Redmine ipd. Za prevajanje in izgradnjo artefaktov (t.j. EJB in spletnih
modulov ter drugih) predlagamo, da se uporabi rešitev Apache Maven. Pri tem Maven poskrbi za
zagotavljanje potrebnih odvisnosti ter vrstni red prevajanja in pakiranja programske kode.

9 Zaključek
V dokumentu je podan povzetek definirane referenčne arhitekture informacijske rešitve EKT2.
Predstavljene so najboljše prakse integracij, storitveno orientirane arhitekture in upravljanja poslovnih
procesov. Skladno s temi praksami je zasnovana večnivojska arhitektura, ki poleg podatkovnega,
aplikacijskega, storitvenega, procesnega in prezentacijskega nivoja vključuje tudi t.i. »cross-cutting«
elemente, vključno s predpomnjenjem, enotno prijavo, varnostjo in nadzorom dostopa, spremljanjem in
nadzorom delovanja, upravljanjem identitet in infrastrukturo. Referenčna arhitektura predvideva tudi
uporabo zunanjih storitev, kot tudi izpostavljanje internih storitev navzven.
Za vse infrastrukturne elemente referenčne arhitekture EKT2 so predlagane konkretne odprtokodne
rešitve. Referenčno arhitekturo z naborom izbranih rešitev prikazuje Slika 5.
Pri izbiri konkretnih rešitev je potrebno poudariti, da je pri sprejemanju odločitve o izbiri rešitve poleg
podprtih funkcionalnosti in standardov, potrebno v obzir vzeti še druge lastnosti rešitev oz. odgovoriti na
nekatera pomembna vprašanja. Prvo od takšnih vprašanj je, kakšne so možnosti nadgradnje rešitev. Čiste
odprtokodne rešitve so odvisne od njihovih skupnosti. Popravkov (predvsem varnostnih, pa tudi
funkcionalnih), ki bi jih bilo mogoče namestiti na obstoječe namestitve rešitev, praviloma ni, s čimer se
oteži postopek nadgradnje. Tako je potrebno ob nadgradnji zamenjati celotno rešitev ali pa ugotavljati,
katere dele vse je potrebno zamenjati. Drugo je vprašanje kompatibilnosti posodobljenih verzij rešitev za
nazaj. Odprtokodne skupnosti niso zavezane, da bodo razvite programske rešitve delovale na novejši
(četudi manjši) verziji neke njihove rešitve. Tako obstaja tveganje, da izgubimo funkcionalnost, ki jih naše
rešitve potrebujejo. V tem primeru moramo bodisi spremeniti svoje rešitve, bodisi z lastnim razvojem
vključiti manjkajoče funkcionalnosti nazaj v nadgrajeno rešitev (če je to sploh možno). Kot tretje, sicer
dolgoročnejše, pa je vprašanje, kako se bo rešitev razvijala v prihodnje oz. če se sploh bo. To je povsem v
rokah skupnosti, ki rešitve razvijajo, pri čemer ni nobene garancije, da se bo neka rešitev tudi v prihodnje
vzdrževala, nadgrajevala in posodabljala. Odgovori na vsa ta vprašanja so precej odvisni od narave
skupnosti. Npr. Apache in JBoss sta eni izmed najmočnejših skupnosti, zato je tveganje manjše. Vse naštete
vrzeli zapolnjujejo podjetja, ki veliko investirajo v odprto kodo. Ravno zapolnjevanje te vrzeli jim je namreč
glavni vir dohodka. Npr. Red Hat2 močno investira v JBoss odprtokodne rešitve, jih združuje in pakira v
zaključene, vnaprej konfigurirane in pretestirane ter tako certificirane produkte (kot celota) in zanje ponuja
garancijo življenjske dobe, podpore in kompatibilnosti za nazaj ter zagotavlja popravke za obstoječe
namestitve. Koriščenje storitev podjetij, kot je Red Hat, lahko prihrani marsikatero občasno težavo in čas, ki
bi bil potreben za opravljanje del, ki zahtevajo visoko specifična in zahtevna znanja. Po drugi strani pa je
2

http://www.redhat.com/rhecm/rest-rhecm/jcr/repository/collaboration/jcr:system/jcr:versionStorage/
c00ea0300a0526025777c3f9662cbf19/956/jcr:frozenNode/rh:pdfFile.pdf
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Prezentacijski nivo

možno pridobiti in uporabiti produkte podjetja Red Hat pod licenco LGPL brezplačno in brez kakršnekoli
zagotovljene podpore tega podjetja.

CMS

Portal
JSP Portlet,
JSF Portlet,
Liferay
Portal in/ali
jQuery
jQuery
izbrano JSF ogrodje
CDI zrna
(PrimeFaces ali RichFaces)

Mobilni
odjemalci
HTML 5 / Native
aplikacija

Spletna
stran
HTML5,
Dojo,
HTML
5/
Native
Javascript
aplikacija

SOAP, REST, JMS, RMIIIOP, EJB

(Business
Activity
jBPM
6
Monitor)

(Human Tasks)

Procesni nivo

SOAP/
REST

BAM

Uporabniška
opravila
jBPM 6

Poslovna
pravila
Drools

BPMN

Register
in
JBoss
Overlord/
repozitorij
Guvnor
procesov

BPMN

SOAP, REST, JMS, RMI-IIOP, EJB

SOAP/
REST

GURS

JBoss
SwitchYard

Tehnične
storitve

Podatkovne
storitve

STORK

SOAP, REST, JMS, RMI-IIOP, EJB
e-vročanje

EKT2 storitev
(REST spletna storitev)

JAX-WS

JAX-RS

cache
In-memory
Infinispan

Spletni
vsebnik

...
EKT2 storitev
(SOAP spletna storitev)

EJB/
RMI
EKT2 storitev

EJB vsebnik

Aplikacijski nivo

(poslovna logika)

storitev
JBoss AS 7 EKT2
(poslovna logika)

SB

MDB

EJB (stateless, statefull,
singleton)

JMS/MDB

JPA

Podatkovni nivo

JDBC, JPA, NoSQL namenske API-je

Oracle
RDBMS
EKT2

Berkeley DB
NoSQL

Oracle

Sistemske baze
za(ločena
BPM, CMS,
registre in ostale
instanca)
sisteme

Slika 5: Referenčna arhitektura EKT2 s priporočenimi produkti.
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Priloga: Aktualne verzije produktov

V času nastanka tega dokumenta so aktualne verzije produktov, kot jih prikazuje Tabela 2. Glede na
dinamiko vzpostavitve EKT2, predlagamo uporabo najsodobnejših verzij.
Tabela 2: Aktualne verzije produktov.

Ime
Berkeley DB Java Edition

Verzija
5.0.97

Berkeley DB XML

2.5.16

JBoss Application Server
JBoss SwitchYard
JBoss Overlord:
S-RAMP
Run Time Governance
jBPM
Drools
Guvnor
Liferay Portal

7.1.1
1.1.0

JBoss RHQ
JBoss PicketLink
PrimeFaces
RichFaces
Eclipse
JBoss Tools
Drools and jBPM tools
HornetQ

0.3.0
1.0.0
6.0.0
6.0.0
6.0.0
6.2
4.9.0
2.5.2
4.0
4.3.4
(5.0.0.Alpha1)
4.3.1
4.1.0.1
6.0.0
2.3.0

URL
http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/d
ownloads/index-098622.html
http://www.oracle.com/technetwork/products/berkeleydb/d
ownloads/index-097595.html
http://www.jboss.org/jbossas/downloads/
http://www.jboss.org/switchyard/downloads
http://www.jboss.org/overlord/downloads/sramp
http://www.jboss.org/overlord/downloads/rtgov
http://sourceforge.net/projects/jbpm/files/jBPM 6/
http://www.jboss.org/drools/downloads
http://www.jboss.org/drools/downloads
http://www.liferay.com/downloads/liferay-portal/availablereleases
https://docs.jboss.org/author/display/RHQ/Download+RHQ
http://www.jboss.org/picketlink/downloads
http://www.primefaces.org/downloads.html
http://www.jboss.org/richfaces/download/stable.html
http://www.jboss.org/richfaces/download/milestones.html
http://www.eclipse.org/downloads/
http://www.jboss.org/tools/download/stable/4_1
http://www.jboss.org/drools/downloads
http://www.jboss.org/hornetq/downloads.html
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