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interoperabilityinteroperabilityinteroperabilityinteroperability noun (computer science) 

the ability to exchange and use information (usually in a 
large heterogeneous network made up of several local
area networks)

WordNet® 3.0, © 2006 by Princeton University.

interoperabilityinteroperabilityinteroperabilityinteroperability

The ability of software and hardware on multiple
machines from multiple vendors to communicate.

The Free On-line Dictionary of Computing, © 1993-2007 Denis 
Howe

http://dictionary.reference.com/browse/interoperability

W charakterze wstW charakterze wstW charakterze wstW charakterze wstW charakterze wstW charakterze wstW charakterze wstW charakterze wstęęęęęęęępupupupupupupupu……………………

Integracja systemIntegracja systemIntegracja systemIntegracja systemIntegracja systemIntegracja systemIntegracja systemIntegracja systemóóóóóóóów a w a w a w a w a w a w a w a interoperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnośćśćśćśćśćśćśćść (1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)

TAKTAKTAKTAKTAKTAKTAKTAK NIENIENIENIENIENIENIENIE

Integracja systemIntegracja systemIntegracja systemIntegracja systemIntegracja systemIntegracja systemIntegracja systemIntegracja systemóóóóóóóów a w a w a w a w a w a w a w a interoperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnośćśćśćśćśćśćśćść (2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)

NIE!NIE!NIE!NIE!NIE!NIE!NIE!NIE!

Integracja systemIntegracja systemIntegracja systemIntegracja systemIntegracja systemIntegracja systemIntegracja systemIntegracja systemóóóóóóóów a w a w a w a w a w a w a w a interoperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnośćśćśćśćśćśćśćść (3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)
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Aspekty Aspekty Aspekty Aspekty Aspekty Aspekty Aspekty Aspekty interoperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnointeroperacyjnośśśśśśśścicicicicicicici

techniczny,techniczny,

organizacyjny,organizacyjny,

semantyczny,semantyczny,

ale rale róówniewnieżż……

jjęęzykowy,zykowy,

kulturowy,kulturowy,

mentalny!mentalny!
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A teraz zaczniemyA teraz zaczniemyA teraz zaczniemyA teraz zaczniemyA teraz zaczniemyA teraz zaczniemyA teraz zaczniemyA teraz zaczniemy……………………

InteresujInteresująą nas:nas:

NNajwaajważżniejszniejszee problemproblemyy zwizwiąązanzanee z architekturz architekturąą
rozwirozwiąązazańń dla sektora publicznego,dla sektora publicznego,

Nie interesujNie interesująą nas:nas:

TrwajTrwająąca lub ca lub zdefiniowanzdefiniowanee projektprojekty, istniejy, istniejąące ce 
produkty itp.produkty itp.

InteroperacyjnoInteroperacyjnoInteroperacyjnoInteroperacyjnoInteroperacyjnoInteroperacyjnoInteroperacyjnoInteroperacyjnośćśćśćśćśćśćśćść a zadania administracjia zadania administracjia zadania administracjia zadania administracjia zadania administracjia zadania administracjia zadania administracjia zadania administracji

ZZZZZZZZłłłłłłłłooooooooŜŜŜŜŜŜŜŜonoonoonoonoonoonoonoonośćśćśćśćśćśćśćść zagadnieniazagadnieniazagadnieniazagadnieniazagadnieniazagadnieniazagadnieniazagadnienia

DDostostęęp do stale rozszerzajp do stale rozszerzająącego sicego sięę zakresu zakresu 
ususłługug

RRóóżżnnee kanakanałłyy dostdostęępupu
RRóóżżnorodnnorodnee platformplatformyy sprzsprzęętowe i programowetowe i programowe

ObsObsłługa wielu juga wielu jęęzykzykóów i w i łłatwy atwy dostdostęępp
UdostUdostęępnienie uspnienie usłług w spug w spóójny i bezpieczny jny i bezpieczny 
spossposóóbb

SpSpóójne logowanie a pojedyncze logowaniejne logowanie a pojedyncze logowanie
ObsObsłługa wielu ruga wielu róóżżnych nych sposobsposobóów identyfikacjiw identyfikacji

ZarzZarząądzanie todzanie tożżsamosamośściciąą

Pojedyncze poPojedyncze pośświadczenia do dostwiadczenia do dostęępu do wielu pu do wielu 
ususłługug

……

Trudne przypadkiTrudne przypadkiTrudne przypadkiTrudne przypadkiTrudne przypadkiTrudne przypadkiTrudne przypadkiTrudne przypadki

PPracowniracownicycy jednego urzjednego urzęędu lub  du lub  
przedsiprzedsięębiorstwa lub korporacjibiorstwa lub korporacji korzystajkorzystająący cy 
do tej samej usdo tej samej usłługi:ugi:

wwiele osiele osóób, b, rróóżżne sposoby identyfikacjine sposoby identyfikacji, , 

kakażżda z osda z osóób korzysta z tego samego identyfikatora b korzysta z tego samego identyfikatora 
specyficznego dla usspecyficznego dla usłługi. ugi. 

PoPośśrednik dziarednik działłajająący w imieniu wielu klientcy w imieniu wielu klientóów:w:
pojedynczpojedynczyy zestaw pozestaw pośświadczewiadczeńń, , 

jednjednaa ususłługugaa docelowdocelowaa, , 

rróóżżnnee identyfikatoridentyfikatoryy specyficznspecyficznee dla usdla usłługi.ugi.

Tworzenie systemu Tworzenie systemu Tworzenie systemu Tworzenie systemu Tworzenie systemu Tworzenie systemu Tworzenie systemu Tworzenie systemu interoperacyjnegointeroperacyjnegointeroperacyjnegointeroperacyjnegointeroperacyjnegointeroperacyjnegointeroperacyjnegointeroperacyjnego

Infrastruktura i systemy sieciowe Infrastruktura i systemy sieciowe –– SOASOA

Funkcje dostFunkcje dostęępu do danychpu do danych

Model usModel usłługowy i komponentowyugowy i komponentowy

Sposoby integracji procesSposoby integracji procesóóww

Implementacja systemImplementacja systemóów zabezpieczew zabezpieczeńń
i zarzi zarząądzania todzania tożżsamosamośściciąą

Sposoby zarzSposoby zarząądzania systememdzania systemem

Prawdopodobnie optymalne rozwiązanie 
dla systemów administracji publicznej z uwagi 

na minimalizację nakładów pracy

Prawdopodobnie optymalne rozwiPrawdopodobnie optymalne rozwiąązanie zanie 
dla systemdla systemóów administracji publicznej z uwagi w administracji publicznej z uwagi 

na minimalizacjna minimalizacjęę naknakłładadóów pracyw pracy

Platforma integracji usPlatforma integracji usPlatforma integracji usPlatforma integracji usPlatforma integracji usPlatforma integracji usPlatforma integracji usPlatforma integracji usłłłłłłłługugugugugugugug

Adaptery wbudowane w Adaptery wbudowane w platformplatformęę
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Adaptery w systemach zdalnychAdaptery w systemach zdalnychAdaptery w systemach zdalnychAdaptery w systemach zdalnychAdaptery w systemach zdalnychAdaptery w systemach zdalnychAdaptery w systemach zdalnychAdaptery w systemach zdalnych

Adaptery wbudowane w systemy zdalneAdaptery wbudowane w systemy zdalne

Rozdzielenie integracji ogRozdzielenie integracji ogRozdzielenie integracji ogRozdzielenie integracji ogRozdzielenie integracji ogRozdzielenie integracji ogRozdzielenie integracji ogRozdzielenie integracji ogóóóóóóóólnej i specyficznejlnej i specyficznejlnej i specyficznejlnej i specyficznejlnej i specyficznejlnej i specyficznejlnej i specyficznejlnej i specyficznej

Model maksymalnej unifikacji rozwiModel maksymalnej unifikacji rozwiąązania zania 
integracyjnegointegracyjnego

WspWspWspWspWspWspWspWspóóóóóóóólne rozwilne rozwilne rozwilne rozwilne rozwilne rozwilne rozwilne rozwiąąąąąąąązanie integracyjnezanie integracyjnezanie integracyjnezanie integracyjnezanie integracyjnezanie integracyjnezanie integracyjnezanie integracyjne

NastNastęępny krokpny krok::

WWspspóóllnana implementacjimplementacjaa ogogóólnej lnej 
funkcjonalnofunkcjonalnośści integracyjnejci integracyjnej dla wszystkich dla wszystkich 
ususłług zdalnych.ug zdalnych.

JednokrotnJednokrotnaa inwestinwestycjaycja w projektowanie, w projektowanie, 
tworzenie i testowanietworzenie i testowanie

UUdostdostęępnienie pnienie rozwirozwiąązania zania dostawcom usdostawcom usłług ug 
jako podstawy dla ich wjako podstawy dla ich włłasnych rozwiasnych rozwiąązazańń
integracyjnychintegracyjnych

ZZnaczne oszcznaczne oszczęędnodnośści ci 

WWysokiej jakoysokiej jakośści rozwici rozwiąązaniazania

ElastycznoElastycznoElastycznoElastycznoElastycznoElastycznoElastycznoElastycznośćśćśćśćśćśćśćść i sprawnoi sprawnoi sprawnoi sprawnoi sprawnoi sprawnoi sprawnoi sprawnośćśćśćśćśćśćśćść

WW przypadku platformy integracyjnej przypadku platformy integracyjnej 
(w szczeg(w szczegóólnolnośści ci dla sektora publicznegodla sektora publicznego))
musi istniemusi istniećć momożżliwoliwośćść jej jej dostosowania dostosowania 

do zmieniajdo zmieniająących sicych sięę wymagawymagańń
(niezale(niezależżnie od tego, czy zmiany te monie od tego, czy zmiany te możżna na 

bybyłło przewidzieo przewidziećć, czy nie) , czy nie) 
—— i to najlepiej bez koniecznoi to najlepiej bez koniecznośści ci 

przeprojektowywania czy zakprzeprojektowywania czy zakłłóócania pracy cania pracy 
istniejistniejąących uscych usłług. ug. 

SkalowalnoSkalowalnoSkalowalnoSkalowalnoSkalowalnoSkalowalnoSkalowalnoSkalowalnośćśćśćśćśćśćśćść, wydajno, wydajno, wydajno, wydajno, wydajno, wydajno, wydajno, wydajnośćśćśćśćśćśćśćść, dost, dost, dost, dost, dost, dost, dost, dostęęęęęęęępnopnopnopnopnopnopnopnośćśćśćśćśćśćśćść

Skrajnie rSkrajnie róóżżne natne natężężenie korzystania z usenie korzystania z usłług ug 
administracyjnych (okresy szczytowe, dadministracyjnych (okresy szczytowe, dłługie ugie 
okresy martwe) okresy martwe) –– wwydajnoydajnośćść tworzonego tworzonego 
systemu powinna pozwalasystemu powinna pozwalaćć na obsna obsłługugęę takich takich 
szczytowych aktywnoszczytowych aktywnośści bez znacznych spadkci bez znacznych spadkóów w 
wydajnowydajnośści.ci.

StaStałły wzrost liczby osy wzrost liczby osóób korzystajb korzystająących z uscych z usłług ug 
onon--lineline i rozbudowywanie systemi rozbudowywanie systemóów.w.

Architektura referencyjnaArchitektura referencyjnaArchitektura referencyjnaArchitektura referencyjnaArchitektura referencyjnaArchitektura referencyjnaArchitektura referencyjnaArchitektura referencyjna
ReguRegułły rzy rząądzdząące architekturce architekturąą —— ogogóólne zasady projektowania oraz lne zasady projektowania oraz 
architektury zorientowanej na usarchitektury zorientowanej na usłługi (SOA).ugi (SOA).

Platforma integracji Platforma integracji ususłług ug —— jak zapewnijak zapewnićć wspwspóólnlnąą infrastrukturinfrastrukturęę, z , z 
ktktóórej morej możże korzystae korzystaćć wielu dostawcwielu dostawcóów.w.

ZarzZarząądzanie todzanie tożżsamosamośściciąą —— poczpocząątkowa identyfikacja, przydzielanie tkowa identyfikacja, przydzielanie 
popośświadczewiadczeńń, rejestrowanie, zarz, rejestrowanie, zarząądzanie i przypisywanie uprawniedzanie i przypisywanie uprawnieńń
wewnwewnąątrz ustrz usłługi.ugi.
Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnianie i autoryzacja —— uwierzytelnianie stowarzyszone, uwierzytelnianie stowarzyszone, 
autoryzacja, stosowanie autoryzacja, stosowanie tokentokenóóww, techniki udost, techniki udostęępniania uspniania usłług ug 
uwierzytelniania i autoryzacji.uwierzytelniania i autoryzacji.

Katalog usKatalog usłług ug —— analiza moanaliza możżliwoliwośści zastosowania katalogu do ci zastosowania katalogu do 
zapewnienia przezroczyzapewnienia przezroczyśści lokalizacji usci lokalizacji usłług.ug.

Rejestracja dokumentRejestracja dokumentóów w —— przyjmowanie i przetwarzanie przyjmowanie i przetwarzanie 
dokumentdokumentóów w imieniu klientaw w imieniu klienta
Orkiestracja procesOrkiestracja procesóów biznesowych w biznesowych ——poprawnopoprawnośćść przetwarzania na przetwarzania na 
kakażżdym etapie procesu i na podstawie odpowiedniego zestawu regudym etapie procesu i na podstawie odpowiedniego zestawu regułł
dostarczane do wielu punktdostarczane do wielu punktóów kow końńcowych.cowych.

Integracja z usIntegracja z usłługami zaplecza.ugami zaplecza.

BezpieczeBezpieczeńństwostwo..
WydajnoWydajnośćść i skalowalnoi skalowalnośćść..

ZarzZarząądzanie i eksploatacja.dzanie i eksploatacja.
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Podstawowe standardyPodstawowe standardyPodstawowe standardyPodstawowe standardyPodstawowe standardyPodstawowe standardyPodstawowe standardyPodstawowe standardy

XMLXML

Web Web ServicesServices

identyfikacja (identyfikacja (autentykacjaautentykacja))

Open XML

Nie jesteNie jesteśśmy w stanie przekazamy w stanie przekazaćć wszystkim cawszystkim całłej ej 
wiedzy w czasie jednego spotkaniawiedzy w czasie jednego spotkania……

ProponujemyProponujemy

SeminariaSeminaria

WarsztatyWarsztaty

WspWspóólnlnąą budowbudowęę prototypprototypóóww

KonsultacjeKonsultacje

Co jeszcze powinniCo jeszcze powinniśśmy zaproponowamy zaproponowaćć??

©© 20020077 Microsoft Corporation. Microsoft Corporation. Wszystkie prawa zastrzeWszystkie prawa zastrzeŜŜoneone..
This presentation is for informational purposes only. Microsoft This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.makes no warranties, express or implied, in this summary.

Materiał referencyjny:

Ramy Interoperacyjności Systemów Administracji (RISA)
http://www.microsoft.com/poland/administracja/programy/
cgf/default.mspx

MateriaMateriałł referencyjny:referencyjny:

Ramy Ramy InteroperacyjnoInteroperacyjnośścici SystemSystemóów Administracji (RISA)w Administracji (RISA)
http://www.microsoft.com/poland/administracja/programy/
cgf/default.mspx

DziDziDziDziDziDziDziDzięęęęęęęękujemy za uwagkujemy za uwagkujemy za uwagkujemy za uwagkujemy za uwagkujemy za uwagkujemy za uwagkujemy za uwagęęęęęęęę!!!!!!!!


