LEVERANCE 2.1
Koncept for systemforvaltning af den fælles open source kode,
herunder procedure for opfølgning på software-versioner af
OpenTele

Konceptet beskriver, hvordan koden forvaltes, og hvordan 4S samarbejder med de offentlige og private aktører. Dette
omfatter håndtering af versioner, af såkaldt bagudkompatibilitet, udfasning af gamle versioner og konsolidering af
løsninger baseret på nye versioner.

1 INDLEDNING
Denne leverance beskriver koncept for systemforvaltning af den fælles open source kode i 4S. Dokumentet fokuserer
på at give en oversigt over de planer, oversigter, værktøjer og processer, som omgiver forvaltningen af 4S kode,
komponenter og systemer og versioner af disse. De beskrevne planer, oversigter, værktøjer og processer har til formål
facilitere samarbejde og kvalitetssikring i forhold til open source softwaren under governance af 4S.
Overordnede procedurer omkring udvikling og arkitektur, som er den omgivende kontekst for systemforvaltningen, er
beskrevet i ”2.3 Procedurer”.
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2 SYSTEMFORVALTNING: OVERORDNEDE ELEMENTER

FIGUR 1 SYSTEMFORVALTNING: OVERORDNEDE ELEMENTER

Figur 1 illustrerer de overordnede elementer i systemforvaltningen af 4S open source kode. I kernen af opgaven ligger
forvaltningen af den samling af 4S komponenter og systemer, som udgøres af den fælles 4S open source kode. I det
følgende beskrives således den række af redskaber og processer, som indgår i administration og håndtering af den
løbende udvikling af disse komponenter og systemer. Disse er ligeledes udfoldet i figur 2.

3 SYSTEMFORVALTNING: DETALJEREDE ELEMENTER

FIGUR 2 SYSTEMFORVALTNING: DETALJEREDE ELEMENTER

Roadmaps: I 4S bruges roadmaps til at kommunikere omkring kort- og langsigtede anbefalinger/planer/mål for
systemer og/eller enkeltkomponenter. Disse roadmaps skal på den ene side være tilpas fleksible og åbne, og på den
anden side tilpas konkrete og afgrænsede til at kunne fungere som planlægningsramme.
Et typisk roadmap for et 4S system/komponent kan indeholde:
a) Identifikation af system/komponent og omegn,
b) Brugsscenarier / overordnede krav (nu og f.eks. om 2 og 5 år),
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c)
d)
e)
f)

Kerne/kritiske indsatsområder,
Konteksten for de kritiske indsatsområder (legacy, standarder, teknologiske drivere, …),
Overordnede muligheder og alternativer i indsatsområderne,
Anbefalinger med overordnede tidsangivelser/rammer.

Det er 4S staben, der udarbejder og vedligeholder roadmaps, typisk med input fra interessenthøringer og workshops
(jf. beskrivelse i ”2.3 Procedurer”).
Bemærk at et langsigtet roadmap for et samlet system eller systemkonfiguration (en konfiguration af komponenter og
evt. underliggende infrastruktur eller platform) vil tage en anden og længere form end et roadmap for en enkelt
komponent. Et roadmap for en enkelt komponent vil typisk være relativt kort og koncist, og vil, særligt hvis det drejer
sig om en komponent som implementerer en microservice, ikke adressere langsigtede fremtidsscenarier. I forhold til
sidstnævnte vil der således være et behov for med tiden at justere i terminologien således at der eksempelvis skelnes
mellem roadmaps for større (dele af) systemkonfigurationer og mindre omfattende udviklingsplaner for
enkeltkomponenter.
Planer og oversigter: For det enkelte system eller komponent vedligeholdes en række planer og oversigter:






Releaseplan: Er en plan for, hvornår en komponent eller et samlet system publiceres til open source og
frigives til produktion. 4S vedligeholder releaseplaner i samarbejde med arbejdsgrupper (jf. ”2.3
Procedurer”). Planerne synliggør for alle interessenter, hvad der er på vej i kommende releases. Evt.
forsinkelser fra leverandører, der vil påvirke en forventet releasedato, skal resultere i, at alle direkte
interessenter for et release gøres opmærksomme på forsinkelsen, og at releaseplan opdateres. Der opereres
med releaseplaner på mindst to niveauer: releaseplan for en enkelt komponent og releaseplan for samlede
systemer, som udgøres af en samling af komponenter. Normalt kræves der releaseplan for alle
enkeltkomponenter, men hvis komponenten er stærkt koblet til en anden samlende komponent, er det tilladt
at henvise til dennes releaseplan.
Migreringsplan: Migreringsplaner laves typisk ved større revisioner af sammenhængende systemer. Men
også ændringer i enkeltkomponenter, som ændrer på kommunikationssnitflader og/eller databaseformater
skal indebære en migreringsplan, således at der ikke opstår skjulte og uforudsete hindringer for andre
leverandører som enten afhænger af eller benytter sig af en sådan komponent. En migreringsplan behøver
ikke være opfattende – det kan f.eks. godt bare være en henvisning til at køre et script, som migrerer data i
en database fra et til et andet format. Migreringsplaner for større dele af et system kan gå igennem flere
faser. Fra overordnet plan til detaljeret skridt-for-skridt vejledning. Typisk vil det være den, der bidrager med
en ændring, som har ansvaret for at levere den endelige migreringsplan.
Oversigt over versioner i brug: For effektivt at kunne planlægge og håndtere forskellige versioner,
bagudkompatibilitet, udfasning af gamle versioner og konsolidering af løsninger baseret på nye versioner,
vedligeholder 4S et overblik over OpenTele versioner / OpenTele komponenter i anvendelse. jf. ”2.0
Kortlægning af OpenTele-versioner i anvendelse hos parterne”. Versioner af systemer og komponenter vil i 4S
gå igennem forskellige faser:
o Aktiv
o Under udfasning
o Udfaset
Hvis en version af et system eller komponent er aktiv, så betyder det, at der både rettes fejl og udvikles ny
funktionalitet med udgangspunkt i denne version. Hvis versionen er under udfasning betyder det, at der kun
rettes kritiske fejl, og at der ikke udvikles ny funktionalitet med udgangspunkt i versionen. Hvis versionen er
udfaset så laves der ikke længere ændringer med udgangspunkt i denne version
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Oversigt over krav til hard- og softwareomgivelser: Et overblik over de krav som softwarekomponenter stiller
til hardware og omgivende softwaremiljøer (typisk operativsystemer). Dette vedligeholdes af 4S i samspil
med en løbende overvågning og planlægning af om og hvornår ændringer bryder med komponenters
kompatibilitet med underliggende hardware, underliggende operativsystemer og/eller med underliggende
databaseformat.

Processer:


Kvalitetssystem med processer for kvalitetssikring: Som beskrevet i leverance 1.3, skal 4S have et kvalitetssystem til at sikre, at kvaliteten af det softwaren lever op til lovgivningen og flerleverandørstrategi.
Processerne beskriver fx, hvorledes 4S staben skal håndtere oprettelse og risikovurdering af nye
komponenter, hvorledes indkommende software fra softwareleverandører skal testes, hvorledes dialogen
med interessenter i økosystemet omkring fejl og mangler skal håndteres og meget andet.

Samarbejdsværktøjer:
Endelig stiller 4S en række samarbejdsværktøjer til rådighed for praktisk styring, koordinering og samarbejde med
kunder og leverandører omkring open source koden:


Wiki: 4S’s online wiki benyttes til dokumentation, guidelines og procedurer m.v. Wiki’en bruges også til at
dokumentere nye arkitektur og infrastrukturtiltag.



Jira: benyttes til sporing og kommunikation omkring fejl og forslag til ny funktionalitet, samt til registreringer, som kræves af kvalitetssikringsprocesserne.



Bitbucket: Benyttes til versionsstyring af kildekode, samt til dokumentation, som kræves af kvalitetssikringsprocesserne.



Jenkins samt en række andre detailværktøjer: Benyttes til automatiseret test.

Alle ovennævnte værktøjer indgår i test og praktisk kvalitetssikring i 4S.
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