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Czym jest integracja systemów informatycznych?

Integracja systemów informatycznych

Integracj¡ systemów informatycznych nazywamy osadzanie
istniej¡cych i nowych systemów informatycznych w istniej¡cym
±rodowisku informatycznym.



Czym jest integracja systemów informatycznych?

Integracja

Integracja systemów informatycznych wymaga wiedzy o ±rodowisku
systemu informatycznego oraz jego otoczeniu.

Integrowany system informatyczny osadzany jest w ±rodowisku
biznesowym � dlatego konieczna jest znajomo±¢ otaczaj¡cych go
procesów biznesowych.

W celu umo»liwienia efektywnego wspóªdziaªania systemu
informatycznego z otoczeniem (tj. innymi systemami
informatycznymi) nale»y skonstruowa¢ odpowiednie interfejsy.
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Czym jest integracja systemów informatycznych?

Interfejs

Komunikacja mi¦dzy systemami informatycznymi odbywa si¦ za
po±rednictwem interfejsów. W zwi¡zku z tym interfejs jest podstawowym
elementem modelu integracji systemów. Za jego po±rednictwem system
informatyczny przesyªa informacje do innego systemu informatycznego.



Czym jest integracja systemów informatycznych?

Integracja = modelowanie komunikatów

W konsekwencji mo»na stwierdzi¢, »e modelowanie integracji to inaczej
modelowanie komunikatów wymienianych (przez interfejsy) mi¦dzy
ró»nymi systemami informatycznymi oraz procesy niezb¦dne do tej
wymiany komunikatów.



Poziomy analizy

Poziomy analizy

Na potrzeby integraci systemów informatycznych musimy zde�niowa¢,
które informacje maj¡ by¢ wymieniane oraz w jaki sposób. Z tego
powodu model integracji systemów opisujemy bior¡c pod uwag¦ ró»ne
�punkty widzenia� (perspektywy). Najogólniejszy podziaª zwi¡zany z
perspektywami wyodr¦bina, dwie perspektywy, tj.

perspektyw¦ procesu obrazuj¡c¡ aktywno±ci podejmowane przez
system informatyczny podczas wymiany komunikatów z innymi
systemami informatycznymi,

perspektyw¦ statyczn¡ opisuj¡c¡ zawarto±¢ i struktur¦ obiektów
biznesowych podlegaj¡cych wymianie (stanowi¡cych komunikat).



Perspektywa procesu

Elementy perspektywy

Aktywno±ci, które musz¡ zosta¢ wykonane w celu wymiany komunikatów
mi¦dzy systemami informatycznymi, mo»na opisa¢ za pomoc¡ diagramów
sekwencji i diagramów aktywno±ci.

Diagram sekwencji opisuje chronologiczn¡ kolejno±¢ wymiany
komunikatów mi¦dzy systemami informatycznymi.

Diagram aktywno±ci opisuje przepªyw dziaªa«. Obrazuje on
zale»no±ci mi¦dzy indywidualnymi akcjami oraz przepªyw obiektów
biznesowych.
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Perspektywa procesu

Etapy konstrukcji perspektywy procesu

1 Okre±lenie interfejsów, czyli pomi¦dzy jakimi systemami
informatycznymi odbywa si¦ komunikacja?

2 Identy�kacja zaanga»owanych systemów, czyli które systemy
informatyczne wymieniaj¡ si¦ informacjami?

3 Identy�kacja aktywno±ci i przepªywów, czyli co nale»y wykona¢ i kto
jest za to odpowiedzialny?

4 Zidenty�kowanie komunikatów, czyli jakie komunikaty b¦d¡
wymieniane?

5 Zde�niowanie reguª, czyli od czego s¡ uzale»nione podejmowane
akcje?

6 Wery�kacja perspektywy, czyli czy wszystko wydaje si¦ dziaªa¢?
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Perspektywa statyczna

Elementy perspektywy

Do zilustrowania obiektów biznesowych w perspektywie statycznej
modelu integracji systemów wykorzysta¢ mo»na diagramy klas.



Perspektywa statyczna

Etapy konstrukcji perspektywy statycznej

1 Zgromadzenie informacji niezb¦dnych dla obiektu biznesowego, czyli
co chcemy przesyªa¢?

2 Skonstruowanie diagramu klas, czyli jaka jest struktura obiektu
biznesowego?

3 Adaptacja klas i atrybutów z diagramu klas systemu
informatycznego, czyli jakie informacje maj¡ by¢ uwzgl¦dnione na
diagramie klas?

4 Pozyskanie innych elementów danych, czyli sk¡d wzi¡¢ pozostaªe
dane?

5 Zde�niowanie klas i zwi¡zków obiektu biznesowego, czyli jakie
zwi¡zki klas b¦d¡ potrzebne?

6 Wery�kacja perspektywy, czyli czy wszystko wydaje si¦ dziaªa¢?
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