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RELACJE MIĘDZY WARSTWĄ BIZNESOWĄ A POZOSTAŁYMI WARSTWAMI
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RELACJE MIĘDZY WARSTWĄ APLIKACJI I TECHNICZNĄ

RELACJE TOGAF 9.X Z ARCHIMATE 2.0
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Rozszerzenie
dotyczące 
motywacji

Jądro
ArchiMate

Rozszerzenie dotyczące 
implementacji i migracji

ROZSZERZENIE DOTYCZĄCE MOTYWACJI

Interesariusz

Ocena

Wymaganie

!

Pryncypium

Cel

ArchiMate w wersji 2.0 w bardzo silnym stopniu wspiera 
ramy architektoniczne TOGAF w wersji 9.x. Oznacza to, że 
w praktyce można stworzyć wszystkie rekomendowane 
przez TOGAF artefakty architektoniczne, ale także 
zamodelować w ArchiMate zagadnienia związane z 
przejściem pomiędzy stanem bazowym (as-is) a 
docelowym (to-be).

UWAGA: ArchiMate jako notacja może być stosowana 
niezależnie od ram architektonicznych TOGAF.

+/-

Konflikt Wpływ

ROZSZERZENIE DOTYCZĄCE IMPLEMENTACJI I MIGRACJI

Pakiet pracy

Stabilizacja

Luka

Rola 
projektowa* 

Aktor 
projektowy* 

Dostawa

Działanie 
projektowe* 

Program* 

Problem

WARSTWA BIZNESOWA - DOSTARCZA PRODUKTY I USŁUGI KLIENTOM ZEWNĘTRZNYM, KTÓRE SĄ REALIZOWANE W ORGANIZACJI PRZEZ PROCESY BIZNESOWE

PODSTAWOWE TYPY RELACJI DLA ARCHIMATE 2.0 ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI WARSTWAMI ARCHITEKTONICZNYMI

KLUCZOWE KONCEPCJE ARCHIMATE® 2.0 - JĘZYKA DO TWORZENIA MODELI ARCHITEKTURY KORPORACYJNEJ

ROZSZERZENIA ARCHIMATE 2.0

WARSTWA APLIKACJI - OBSŁUGUJE WARSTWĘ BIZNESOWĄ ZA POMOCĄ USŁUG APLIKACYJNYCH, KTÓRE SĄ REALIZOWANE PRZEZ KOMPONENTY APLIKACYJNE

WARSTWA TECHNICZNA - DOSTARCZA USŁUGI INFRASTRUKTURALNE, KTÓRE SĄ REALIZOWANE PRZEZ URZĄDZENIA, SIECI I OPROGRAMOWANIE

Podmiot organizacyjny, który ma 
zdolność do wykonania działania. 

Odpowiedzialność za określone 
działanie, którą można przypisać 
aktorowi. 

Agregacja dwóch lub więcej ról 
biznesowych, które współdziałają, 
aby wykonać kolektywne działanie. 

Punkt dostępu, za pomocą 
którego usługa biznesowa jest 
udostępniana środowisku. 

Element 
pasywny, który 
jest istotny z 
perspektywy 
biznesowej. 

Element zachowania, który grupuje 
działania w określonym porządku. 
Jego rolą jest stworzenie 
zdefiniowanego zestawu produktów 
lub usług biznesowych.

Element zachowania, który 
grupuje działania na bazie 
wybranego zestawu kryteriów 
(zwykle wymaganych zasobów i/lub 
kompetencji biznesowych).

Element zachowania, który opisuje 
działania współpracy biznesowej. 

Coś, co się wydarzyło (wewnątrz 
lub na zewnątrz organizacji) i ma 
wpływ na działanie. 

Usługa, która zaspokaja potrzebę 
biznesową klienta (wewnętrznego 
lub zewnętrznego) organizacji. 

Postrzegalna forma informacji 
przesyłanych przez obiekt 
biznesowy. 

Wiedza lub ekspertyza w ramach 
obiektu biznesowego lub jego 
reprezentacja dana w konkretnym 
kontekście. 

Względna wartość, użyteczność 
lub ważność usługi lub produktu 
biznesowego. 

Spójna kolekcja usług wraz z 
kontraktem/zestawem umów, 
którą oferuje się jako całość 
klientom (wewnętrznym lub 
zewnętrznym). 

Formalna lub nieformalna specyfikacja umowy, 
która określa prawa i obowiązki związane z produktem.

Modularna, wdrażalna i 
wymienialna część systemu 
oprogramowania, która enkapsuluje 
jego działania i dane oraz 
udostępnia je za pośrednictwem 
zestawu interfejsów. 

Agregacja dwóch lub więcej 
komponentów aplikacyjnych, 
które współdziałają, aby wykonać 
kolektywne działanie. 

Punkt dostępu, gdzie usługę 
aplikacyjną udostępnia się 
użytkownikowi lub innemu 
komponentowi aplikacyjnemu. 

Element pasywny 
przeznaczony do 
automatycznego 
przetwarzania.

Element behawioralny, 
grupujący działania, które 
może wykonać dany 
komponent aplikacyjny. 

Element behawioralny, który 
opisuje działania współpracy 
aplikacyjnej. 

Usługa, która wystawia 
zautomatyzowane działania.

Zasób obliczeniowy, 
dzięki któremu 
artefakty mogą zostać 
wdrożone 
do wykonania. 

Fizyczny zasób 
obliczeniowy, dzięki 
któremu artefakty 
mogą zostać wdrożone 
do wykonania. 

Fizyczne medium 
komunikacyjne 
pomiędzy dwoma 
lub więcej 
urządzeniami. 

Połączenie 
pomiędzy węzłami, 
przez które te węzły 
mogą wymieniać się 
danymi. 

Punkt dostępu, gdzie 
funkcjonalność węzła 
można udostępnić innym 
węzłom i komponentom 
aplikacyjnym. 

Środowisko programowe dla 
konkretnych typów 
komponentów 
i obiektów, które są w nim 
wdrażane w formie artefaktów. 

Widoczna z zewnątrz jednostka 
funkcjonalności jednego lub 
więcej węzłów, oferowana przez 
dobrze zdefiniowane interfejsy i 
o określonym znaczeniu dla 
środowiska. 

Fizyczna porcja danych, 
która jest wykorzystywana 
w procesie lub 
produkowana w wyniku 
procesu tworzenia 
oprogramowania lub 
wdrożenia i pracy systemu.

Osoba, zespół lub 
organizacja (lub ich 
klasy), która ma interes 
lub troskę względem 
określonego produktu 
architektury. 

Kluczowe 
zainteresowanie, które 
jest niezwykle istotne dla 
pewnych interesariuszy 
w systemie, i rozwiązanie 
którego określa 
dopuszczalność systemu. 

Wynik pewnej analizy 
danego problemu. 

Cel, który zamierza 
osiągnąć dany 
interesariusz. 

Nieprzypadkowo 
dobrana właściwość, 
która musi być 
realizowana przez 
system. 

Ogólna własność, która 
wytycza kierunek 
projektowania i 
ewolucji systemów w 
danym kontekście.

Szereg akcji 
zaprojektowanych do 
osiągnięcia unikalnego 
celu w określonym 
czasie.

Kolekcja projektów, 
którymi zarządza się 
razem w sposób spójny, 
i które dają wkład we 
wspólny efekt końcowy.

Nazwane konkretne 
zachowanie aktora 
uczestniczącego w 
danym kontekście 
projektu. 

Podmiot organizacyjny, 
który ma zdolność 
wykonania działania w 
danym kontekście 
projektu. 

Jednostka pracy, która 
tworzy część składową 
projektu. 

Precyzyjnie 
zdefiniowany wynik 
realizacji pakietu pracy.

Produkt analizy luk 
pomiędzy dwiema 
stabilizacjami.

Relatywnie stabilny stan 
architektury w 
ograniczonym czasie. 

Kompozycja

Relacja złożenia 
wskazuje, że obiekt 
składa się z pewnej 
liczby innych obiektów.

Przypisanie

Relacja przypisania łączy 
jednostki behawioralne 
z elementami 
aktywnymi (np. rolami, 
komponentami), które 
je wykonują, lub role z 
aktorami, którzy je 
wykonują. 

Dostęp

Relacja dostępu 
modeluje dostęp 
konceptów 
behawioralnych do 
obiektów biznesowych 
lub obiektów danych. 

Agregacja

Relacja agregacji 
wskazuje, że obiekt 
składa się z pewnej 
liczby innych obiektów. 

Wykorzystywana 
przez

Relacja „wykorzysty-
wana przez” modeluje 
użycie usług przez 
procesy, funkcje lub 
interakcje, oraz dostęp 
do interfejsów przez 
role, komponenty lub 
współpracę.

Asocjacja

Asocjacja modeluje 
relacje między 
obiektami, których nie 
obejmują inne, bardziej 
konkretne relacje. 

Realizacja

Relacja realizacji łączy podmiot logiczny z bardziej 
konkretnym podmiotem, który go realizuje. 

Przepływ

Relacja przepływu 
opisuje wymianę lub 
transfer (np. informacji 
lub wartości pomiędzy 
procesami, funkcjami, 
interakcjami i 
zdarzeniami). 

Wyzwalanie

Relacja wyzwalania 
opisuje relacje czasowe 
lub skutkowo-
przyczynowe pomiędzy 
procesami, funkcjami, 
interakcjami i 
zdarzeniami.

INNE

Zgrupowanie

Relacja zgrupowania 
wskazuje, że obiekty 
tego samego typu lub 
różnych typów należą 
do jednej grupy na bazie 
pewnej wspólnej cechy. 

Złączenie

Złączenia używa się 
do połączenia relacji 
tego samego typu.

Specjalizacja

Relacja specjalizacji wskazuje, 
że obiekt jest specjalizacją 
innego obiektu.

Usługa 
infrastrukt.
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WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE MODELOWANIA ARCHITEKTURY KORPORACYJNEJ

ARCHITEKTURAKORPORACYJNA.PL
Polskie Forum Architektury Korporacyjnej

Serwis ArchitekturaKorporacyjna.pl jest niekomercyjną inicjatywą, która ma na celu 

upowszechnianie praktycznej wiedzy nt. architektury korporacyjnej wśród polskich 

organizacji – zarówno firm jak i instytucji sektora publicznego.

Redaktorem serwisu jest prof. dr. hab. Andrzej Sobczak z Katedry Informatyki 

Gospodarczej SGH, kierownik Zakł adu Systemów Informacyjnych. Ekspert ds. 

architektury korporacyjnej/TOGAF oraz strategicznego zarządzania IT. 

Zapraszam do kontaktu: sobczak@architekturakorporacyjna.pl.
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Realizuje

Procesu tworzenia architektury korporacyjnej nie da się zautomatyzować. W znacznym stopniu 
przypomina on bowiem prace o charakterze twórczym (niektórzy wręcz mówią o sztuce tworzenia 
architektury korporacyjnej). Z drugiej strony – podchodząc do zagadnienia od strony inżynierskiej 
– można zebrać zbiór dobrych praktyk nt. modelowania architektury korporacyjnej, które 
sprawdziły się w różnych przedsięwzięciach i o których piszą uznane podejścia (takie jak TOGAF 
oraz ArchiMate). Poniżej przedstawione zostały najważniejsze z nich, podzielone na trzy grupy.
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· Zrób prezentację podsumowującą dla kluczowych interesariuszy (zwłaszcza tych po stronie 
biznesowej), na którą przygotujesz przydatne dla nich widoki z repozytorium 
architektonicznego.

· Opublikuj stworzone modele w wewnętrznej sieci organizacji – wykorzystując do tego celu 
np. korporacyjny intranet lub wiki.

· Zbierz doświadczenia, które zebrałeś i je udokumentuj. Przydadzą Ci się one w kolejnej iteracji. 
Sprawdź zwłaszcza, czy nie trzeba udoskonalić metamodelu zawartości.

· Podczas modelowania uwzględniaj stworzone wcześniej pryncypia architektoniczne oraz 
(o ile istnieje) Wizję architektury.

· Nie staraj się modelować wszystkich szczegółów organizacji. Pamiętaj, że modele architektury 
korporacyjnej nie mają zastąpić projektów szczegółowych baz danych czy też systemów 
informatycznych.

· Pamiętaj, że tworzenie opisu stanu bazowego (as-is) nie jest tożsame z inwentaryzacją 
organizacji. Jego zakres musi być dopasowany do planowanego stanu przyszłego (to-be).

· Pamiętaj, że tworzenie opisu stanu docelowego (to-be) powinno być przeprowadzone na 
takim poziomie szczegółowości, aby na tej podstawie możliwa była do opracowania strategia 
przejścia (pomiędzy stanem bazowym a docelowym) i planu migracji.

· Ustal poziom szczegółowości dla poszczególnych architektur tak, aby możliwe było 
opracowanie analizy luk (ang. gap analysis).

· Zwróć szczególną uwagę, na architektury pośrednie – może się okazać, że po ich utworzeniu, 
stan docelowy (to-be) jest zbyt ambitny i trzeba będzie go zmienić.

· Prowadź tzw. log architektoniczny, w którym będziesz dokumentował podjęte decyzje 
architektoniczne.

· Siłą architektury korporacyjnej są relacje międzydomenowe (tj. pomiędzy domeną biznesową 
a aplikacji, pomiędzy domeną aplikacji a techniczną). Uwzględnij to podczas modelowania – 
pokażesz wówczas prawdziwą korzyść płynącą z wdrożenia architektury korporacyjnej.

· ArchiMate 2.0 daje możliwość powiązania komponentów architektonicznych (typu: proces, 
usługa, komponent aplikacyjny, obiekt danych, element infrastruktury itp.) z obiektami 
realizacyjnymi (typu: projekt). Wykorzystaj to przy modelowaniu.

· Pamiętaj, że każda z domen architektonicznych (biznesowa, danych, aplikacji i techniczna) 
może być zamodelowana na różnym poziomie szczegółowości – wszystko zależy od potrzeb 
interesariuszy i celu tworzenia architektury korporacyjnej.

· Zacznij od architektury strategicznej, a następnie zejdź niżej – na poziom segmentów (dbając 
cały czas o zachowanie spójności z poziomem strategicznym).

· Zweryfikuj kompletność modeli z opracowanym przez Ciebie wcześniej metamodelem 
zawartości.

· Potwierdź jaki jest cel rozpoczęcia prac nad architekturą korporacyjną – od tego zależy jakie 
modele utworzysz i jaki jest niezbędny poziom ich szczegółowości.

· Precyzyjnie zdefiniuj zakres korporacji (Enterprise), dla którego będziesz tworzył modele 
architektoniczne.

· Pamiętaj, że tworzenie architektury korporacyjnej jest procesem iteracyjnym, nie musisz 
w pierwszej iteracji objąć wszystkiego.

· Zidentyfikuj kluczowych interesariuszy architektury korporacyjnej i na podstawie rozmów 
z nimi określ ich troski/potrzeby. Będą one podstawą do określenia jakie punkty widzenia 
(viewpoint) i jakie widoki (view) są im niezbędne.

· Od samego początku edukuj przyszłych odbiorców modeli  architektonicznych (zwłaszcza 
po stronie biznesowej) - dla wielu z nich może to być duża zmiana kulturowa. 

· Przekonaj organizację, że warto zrezygnować z tworzenia modeli w przysłowiowym „MS 
Power Point”, przy pomocy mocno niedookreślonych „prostokątów, kwadratów i kółek” 
na rzecz spójnego, ułatwiającego komunikację ArchiMate.

· Wskaż kluczowym interesariuszom komplementarność ArchiMate w stosunku do BPMN 
oraz UML.

· Zastanów się czy i jakie modele referencyjne (np. branżowe) chcesz zastosować podczas 
tworzenia modeli architektury korporacyjnej. To może rzutować na przyjęty sposób 
modelowania.

· Sprawdź, czy ktoś wcześniej nie prowadził już w danej organizacji prac związanych 
z architekturą korporacyjną. Być może istnieją już modele, które da się wykorzystać 
podczas Twoich obecnych prac.

· Doprecyzuj – zarówno dla architektury strategicznej jak i segmentów – metamodel 
zawartości (content metamodel) i zatwierdź go z interesariuszami. 

· Postaraj się przekonać interesariuszy, że warto rozpocząć od opisania architektury 
biznesowej, zarówno dla stanu bazowego (as-is) jak i docelowego (to-be), a dopiero 
potem przejść do modelowania architektury IT. 

· Podkreślaj, że tworzenie architektury korporacyjnej dla organizacji nie może być 
utożsamiane z (najlepszymi nawet) modelami – to przede wszystkim wdrożenie ładu 
architektonicznego oraz podejmowanie kluczowych decyzji na bazie wiedzy zawartej 
w repozytorium architektonicznym.
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ZANIM PRZYSTĄPISZ DO MODELOWANIA:

W TRAKCIE MODELOWANIA:

PO ZAKOŃCZENIU MODELOWANIA:

Konceptualne 
wyrażenie 
punktu w 
przestrzeni.

Lokalizacja

Funkcja 
infrastrukt.

Funkcja 
infrastrukt.

Element behawioralny, 
grupujący określone działania, 
które może wykonać dany 
węzeł.

Interfejs 
infrastruk-

turalny

Relacja dziedziczenia łączy klasę ogólną z jej szczególnym
rodzajem. W ArchiMate jest ona wykorzystywana do 
wprowadzania elementów rozszerzających podstawową 
notację języka. 

RELACJE DLA ROZSZERZENIA DOTYCZĄCEGO IMPLEMENTACJI I MIGRACJI

RELACJE DLA ROZSZERZENIA DOTYCZĄCEGO MOTYWACJIRELACJE DLA ROZSZERZENIA 
DOTYCZĄCEGO MOTYWACJI
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FAZA WSTĘPNA I WIZJA ARCHITEKTURY

ARCHITEKTURA BIZNESOWA

ARCHITEKTURA DANYCH I APLIKACJI

ARCHITEKTURA TECHNICZNA

MOŻLIWOŚCI I ROZWIĄZANIA ORAZ PLANOWANIE MIGRACJI

PRZYKŁADOWE MODELE ARCHITEKTONICZNE

+

Interesariusz

Czynnik 

sterujący

Cel

Wymaganie
Pryncypium

Dyrektor finansowy

Poprawa 
zarządzania portfelem

inwestycyjnym

Wprowadzenie
systemu samoobsługi

przez klientów

Zmniejszenie 
pracy ręcznej

Zapewnienie dostępu 
on-line do portfela

!

Projektowane systemy 
powinny być łatwe w użyciu

Budowa wartości 
dla udziałowców

Koszty

+

Usługa 
wystawienia polisy 
ubezpieczeniowej

Oszacowanie ryzyka

Wniosek 
ubezpieczeniowy

Interfejs webowy 
aplikacji

Aplikacja 
zarządzająca polisami 
ubezpieczeniowymi

Obliczenie 
składki

Generowanie
polisy

Wystawienie polisy ubezpieczeniowej

Dane polisy 
ubezpieczeniowej

Usługa 

aplikacyjnaFunkcja aplikacyjna

Obiekt 

danych

Komponent 

aplikacyjny

Interfejs aplikacyjny

 Usługa dostępu
do bazy danych

Pliki 
danych

Serwer plików

System operacyjny

LAN

System 
zarządzania 
bazą danych

Serwer

Usługa dostępu 
do pliku

Usługa 

infrastrukturalna
Urządzenie

Oprogramowanie 

systemowe

Węzeł Sieć

Artefakt

Luka pomiędzy
architekturą bazową a docelową

Architektura
bazowa

Nowa konfiguracja 
sprzętu

Architektura 
docelowa

Zintegrowane rozwiązanie 
do obsługi back-office

Aktualizacja sprzętu
Modyfikacja 

oprogramowania

Pakiet pracy dotyczący integracji back-office w organizacji

Luka

Stabilizacja Pakiet 

pracy

Dostawa

UbezpieczonyKlient

Przesłanie 
żądania
wypłaty 

odszkodowania

Bycie 
ubezpieczonym (poczucie 

bezpieczeństwa)

Warunki 
ubezpieczenia

Usługa rejestracji
żądania wypłaty
odszkodowania

Usługa wypłaty 
odszkodowania

Rejestracja
Akceptacja 
i wycena

Płatność
Faktura

Proces obsługi roszczeń ubezpieczeniowych

Polisa ubezpieczeniowa
Usługa biznesowa

Rola biznesowa

Aktor biznesowy

Wartość

Kontrakt

Zdarzenie 

biznesowe

Proces 

biznesowy

Funkcja 

biznesowa

Obiekt 

biznesowy

Produkt

Prezes

* 
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Czynnik 
sterujący

Element, determinanta, okoliczność, 
uwarunkowanie, które tworzy, 
motywuje lub wpływa na zmianę w 
organizacji.
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