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1 Úvod 

Internet a webové stránky zažívají v posledním desetiletí gigantický vývoj a pronikají 

do všech oborů lidské činnosti. Na internetu je k nalezení obrovské množství informací, 

jejichž vyhledání a třídění je někdy kvůli jejich množství velmi obtížné. Většinou se podaří 

získat požadovanou informaci, ale stojí to nějaký čas a úsilí. Řešením je tuto činnost 

přenechat strojům, které by ji dělaly automaticky. Problémem je, že současné webové stránky 

jsou přizpůsobeny tak, aby je uživatel mohl dobře číst a aby byly pro člověka přehledné. Pro 

strojové čtení je potřeba stránky přizpůsobit úplně jinak. 

V roce 1998 se poprvé objevil termín sémantický web, když jej použil Tim Berners 

Lee [1]. Tato technologie by měla vést ke stránkám čitelným i pro stroje, které na základě 

informací získaných z více stránek mohou skládat složitá tvrzení. Celá technologie je 

založená na ontologiích a formátu XML. Sémantický web v sobě skrývá velký potenciál, více 

v kapitole 3.1 Sémantický web. 

Ve chvíli kdy bude existovat sémantický web, je další fází k usnadnění vyhledávání, 

mapování kroků, které uživatel musí provést, aby získal odpověď na požadovaný dotaz. 

Například, pokud chce koupit nějaké zboží, tak nejdřív najde obchod, kde jej mají skladem, 

vyhledá nejbližší zastávku MHD a nalezne vyhovující spoj. Mnohem jednodušší by bylo, 

pokud by se tyto tři kroky daly nahradit jedním krokem „chci koupit zboží“. Chytrý 

vyhledávač by sám provedl celý proces (posloupnost kroků) a uživatele informoval v jedné 

souhrnné odpovědi, kde zboží koupit a jak se tam dostat. 

1.1 Struktura práce 

Jak udělat podporu v sémantickém webu pro tento chytrý vyhledávač je cílem této 

práce. Celý návrh je rozdělen na dirigenta a exekutory. Exekutor má za úkol z dat 

v sémantickém webu získat jednu konkrétní informaci, například spojení MHD z místa 

uživatele do místa obchodu. Dirigent pak vyhledá nejvhodnější procesní model a dle pokynů 

v modelu volá různé exekutory a skládá data z nich získaná. Podrobný návrh celého řešení je 

v kapitole 2 Návrh řešení. 

Součástí práce je i pilotní implementace navrženého řešení. Popis této implementace je 

v kapitole 4 Pilotní implementace, zároveň jsou podrobněji rozebrány nástroje v této 

implementaci použité a zdůvodněn jejich výběr.  



 7 

Nedílnou částí práce je i studie podobných projektů, které přestože značně přesahují 

rozsah tohoto řešení a jsou mnohem složitější a dokonalejší, byly dobrou inspirací a zdrojem 

nápadů. Poslední kapitola se věnuje zhodnocení a shrnutí celého projektu. Závěrem práce je 

nastínění podobného praktického případu a dalších možných využití těchto technologií. 

Inspirací pro jiné práce může být stručný popis dalších možných rozšíření a zdokonalení 

funkčnosti. 

1.2 Motivace pro práci 

Představme si například situaci, kdy uživatel internetu vyhledává pomocí nějakého 

internetového vyhledávače klíčové slovo „Paralen“. Vyhledávač zobrazí velké množství 

odkazů na stránky (Google přes 70 000), kde se ono slovo nachází. Dnešní vyhledávače 

dokážou odkazy seřadit velmi dobře podle relevantnosti a my tedy máme na první stránce 

možnost ihned přejít na prvních deset velmi zajímavých stránek věnujících se požadovanému 

tématu. Chytřejší vyhledávač by ale mohl umět více věcí, než jen zobrazit odkazy na stránky, 

kde je hledané slovo napsáno. Dnešní Google ještě umí zobrazit placené reklamy, což asi není 

přesně to, co uživatel vyžaduje.  

V lepší implementaci vyhledávače by byl rovnou nalezen odkaz na příbalový leták a 

seznam lékáren, kde je možno paralen koupit. Pokud je známa poloha uživatele, mohl by být 

seznam lékáren seřazen podle vzdálenosti, která by musela být u lékáren dohledána. 

Vyhledávač by dokázal informovat o tom, ve které lékárně mají právě otevřeno. A dokonce 

by mohl jít i tak daleko, že by našel odjezdy autobusů ze zastávky, u které uživatel bydlí až 

k lékárně.  

 

Obr. 1 – Vyhledání informací ke slovu „Paralen“ 
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Můžeme namítnout, že tohle vše si můžeme pomocí Googlu a IDOSu dohledat sami, 

ale je to spousta dalších klikání a času navíc. K takovéto funkčnosti vyhledávače dnešní web 

není dostačující, protože není přizpůsoben pro významové zpracování programy. A k tomu je 

právě potřeba Sémantický web, který by měl pro takový vyhledávač poskytovat již dostatečně 

strukturovaná data. 
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2 Návrh řešení 

2.1 Požadavky na funk čnost 

Je třeba nejdřív popsat, co vše by měla navrhovaná vyhledávací služba umět. Obecně 

by měla dovést vykonat nějak definovaný proces pracující s informacemi v sémantickém 

webu. Tyto obecné procesy je třeba omezit na procesy se stejnou strukturou vstupu a výstupu 

a podobným cílem. Uživatel nějakým způsobem vyhledává informace k jistému klíčovému 

slovu. Může využívat libovolný vyhledávač, nebo nějakou jinou aplikaci. Pro tuto službu je 

jen podstatné, že vyhledává informace o klíčovém slovu. Službu nezajímá co uživatel 

používá, ani kdo službu volá. Může to být sám uživatel, nebo vyhledávač, případně libovolný 

jiný software. Podstatné jsou vstupní parametry této služby. Hlavním kritériem je ono klíčové 

slovo, ke kterému mají být vyhledány další údaje. 

Služba přijme klíčové slovo a má za úkol zjistit další informace. Předmětem zkoumání 

této práce je, jak určit, co má služba vyhledat, jak předepsat jakým způsobem to vyhledat, a 

jak vyhledané informace uspořádat a vrátit uživateli. Předpis určující, co se má postupně volat 

a jak se dílčí informace mají složit do celku vráceného uživateli, nazývejme  procesem. 

Otázkou je také, jak celou službu financovat. Součástí návrhu by měly být i 

mechanismy, které umožní spočítat kolik uživatel za zjištěné informace zaplatí. V prostoru 

otevřeného internetu je nutné dbát na bezpečnost a důvěrnost údajů o uživateli a zjištěných 

dat. Celá služba musí fungovat, tak aby se data nedostala do rukou, do kterých nepatří. 

2.2 Způsoby implementace 

V první fázi je třeba specifikovat, jak celý problém rozložit do menších nezávislých 

částí. Logicky lze službu rozdělit na dva hlavní moduly a další menší pomocné části. První 

modul má na starosti vykonání procesu. K tomuto mu pomáhá modul druhý, který vykonává 

relativně jednoduché dotazy a získává tak potřebné informace. Druhý modul je nejlepší 

rozdělit na více malých částí, které se specializují na jednu úzce definovanou činnost. Protože 

tyto části samostatně vykonávají nějaký dotaz, nazývejme je atomickými exekutory. První 

modul postupně volá jednotlivé exekutory, řídí neboli orchestruje jejich činnost. Dále bude 

tedy nazýván dirigent. 
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Další pomocné části mohou mít na starosti například uložení nějakých informací pro 

statistické účely. Tyto části by měly být volány dirigentem, ale nepodílí se přímo na získávání 

potřebných informací, a proto není důvod nazývat je exekutory. 

Nejpodstatnější částí je samotný proces. Je zřejmé, že pro různá klíčová slova bude 

třeba používat různé procesy. Některá slova budou mít proces společný, protože jsou si nějak 

příbuzná, respektive mají společnou nadtřídu. Je tedy vhodné v prvním kroku dirigenta určit, 

který proces bude pro aktuální klíčové slovo použit. O výběr procesu podle třídy slova se 

může starat nezávislá komponenta systému. 

Druhý možný přístup je takový, že první modul jen vybere, proces který se má pro 

dané slovo použít a zavolá komponentu, kterou tento proces začíná. Ta by vykonala nějakou 

činnost a její výsledek by poslala další části a nějaký prvek na konci řetězce by data vrátil 

prvnímu modulu. Toto řešení by vyžadovalo složitější a chytřejší exekutory a na druhou 

stranu dirigent by byl jednodušší. V tomto druhém návrhu je použití slova dirigent trošku 

přenesené, ale pro jednoduchost se jej budeme držet. 

Ukažme si tyto dva odlišné přístupy na nám již známém příkladu s lékem paralen. 

Služba dostane na vstupu slovo paralen, dirigent voláním komponenty zjistí nadtřídu slova. Se 

slovem paralen je to tak, že je nalezena třída lék. Až sem je chování stejné.  

Přístup s chytrým dirigentem a hloupými exekutory najde popis procesu a začne podle 

něj volat jednotlivé exekutory a skládat jejich výstupy. Exekutor zpravidla vykoná jen jednu 

malou činnost a nevolá další exekutory (vyloučeno to ale není). V příkladu s paralenem si to 

můžeme představit třeba tak, že první exekutor zjistí nejbližší lékárnu a druhý najde 

nejrychlejší spojení.  

V případě druhého možného přístupu dirigent najde jednoho či více exekutorů a ty 

postupně volá. Například najde exekutora, který má za úkol zjistit, kde koupit paralen. Tento 

exekutor nejdřív zjistí nejbližší lékárnu a pak zavolá exekutora, který najde nejrychlejší 

spojení. Prvotně spuštěných exekutorů může být víc. Jeden pro zakoupení paralenu a druhý 

pro zjištění informací na příbalovém letáku. 

Po získání informací dirigent vrací data uživateli. To je opět stejné u obou možností 

řešení. Zajištění pomocné funkcionality by mělo být stejné také u obou variant.  

Verze s chytrým dirigentem a hloupými exekutory byla vyhodnocena jako vhodnější 

návrh pro řešení problému. Umožňuje snadno vytvořit nezávislé exekutory, kteří se soustředí 

jen na získání požadované informace. Tyto exekutory lze pak více využít, protože nejsou 

zatíženi žádnou další funkcionalitou. U dirigenta se soustředí veškerá orchestrace, takže je 
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snazší navrhnout nějaký univerzální popis procesu. Výhodou chytrých exekutorů je, že jejich 

vzájemné navazování může ušetřit nějakou práci při vytváření popisu procesu. Například, 

když najde lékárnu, tak může rovnou zavolat exekutora pro lékárnu a ten už sám najde cestu 

k té lékárně. 

Je třeba si povšimnout, že se zatím řešilo, že systém získá na vstupu klíčové slovo a 

najde nějaký nejbližší objekt. To znamená, že je nutné určitým způsobem získat informace 

o uživateli. Existují dva způsoby, jak to zajistit.  

První možností je předat jen klíčové slovo a jednotliví exekutoři mají možnost se 

uživatele zeptat na potřebné informace. To ale vyžaduje rozmyslet interakci mezi exekutorem 

a uživatelem. Interakce může být buď přímá, nebo prostřednictvím dirigenta. Toto řešení sice 

zmenšuje množství přenášených dat, protože se zjišťuje jen to, co se opravdu použije. 

Na druhou stranu je složitější komunikační protokol, protože volání služby už nebude 

jednoduché jako volání funkce s parametry a návratovou hodnotou. 

Druhý návrh počítá s tím, že se veškeré uživatelské informace předají již při volání 

spolu s klíčovým slovem. Dirigent předává všechny tyto údaje exekutorům a ty je mohou 

rovnou použít. Většinou je ale exekutor získává zbytečně. Výhody a nevýhody tohoto řešení 

jsou přesně opačné než u první možnosti. 

Nejlepším řešením je zkřížení těchto dvou navrhovaných variant. Dirigent sice získá 

všechna data, ale exekutorům pošle jen ty informace, které exekutor může použít. 

Implementace takovéto architektury není snadná, a proto bylo zavrženo. 

2.3 Popis dirigenta 

V návrhu řešení je zvolena varianta chytrého dirigenta a hloupých exekutorů. Je tedy 

potřeba větší prostor věnovat návrhu dirigenta. Dirigent na vstupu dostane v první řadě 

klíčové slovo. Dalšími parametry jsou informace o uživateli. Součástí těchto informací je 

například pohlaví, bydliště, preference v dopravě a podobně. Další částí těchto údajů jsou 

preference uživatele ve vztahu k tomuto vyhledávání, jestli preferuje například kvalitu 

informací nad cenou, apod. 

V první fázi dirigent zjistí, do jaké třídy patří vyhledávané slovo. Dirigent vybírá 

pouze tu třídu, ke které lze najít nějaký procesní model. Systém tříd v sémantickém webu je 

hierarchický. Například paralen má nadtřídu lék a ten je nadtřídou zboží. Komponenta nejdřív 

zjistí první nadtřídu a zjistí, jestli k ní existuje procesní model. Pokud neexistuje, zjistí se 

nadtřída té třídy a hledá se procesní model k ní. Pokud není už nalezena žádná nadtřída, tak 
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dirigent skončí chybou, že nebyl nalezen proces, který by se měl vykonat. Navíc je třeba 

hlídat, jestli nedošlo k zacyklení. Pokud totiž bude chyba v sémantických datech, tak se může 

stát, že v hierarchii tříd bude cyklus. 

Ve chvíli, kdy dirigent má klíčové slovo a zná jeho nadtřídu, ke které existuje nějaký 

procesní model, může spustit instanci tohoto modelu. Procesu je předáno klíčové slovo, 

nadtřída a informace o uživateli. Detaily procesu již záleží na konkrétní realizaci modelu. 

Primárně se předpokládá využití exekutorů, ale nemusí to být podmínkou. V průběhu 

vykonávání procesu se nasbírají potřebná data a jsou sestavena opět podle předpisu v procesu. 

Proces může data setřídit, filtrovat a i jinak s nimi manipulovat. Je to plně v jeho 

pravomocech a je třeba najít, co nejsilnější nástroj pro popis a vykonání procesního modelu. 

Ve chvíli, kdy je proces vykonán jsou již sesbírány všechny potřebné informace. 

Dirigent vrátí data uživateli. Součástí dirigenta můžou být další části, například komponenta, 

která bude ukládat data pro statistické účely. 

Grafické zobrazení základní funkčnosti dirigenta je na obr. 2.  

 

Obr. 2 – Struktura dirigenta 
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2.4 Popis exekutora 

Exekutor je relativně malý modul, který se specializuje na jednu konkrétní činnost. 

Vstupní a výstupní hodnoty exekutora nejsou nijak speciálně určené, protože pro každý úkol 

potřebuje jiné údaje. Typickým příkladem exekutora je zjistit spojení MHD ze zastávky 

na zastávku. To, jak to konkrétní exekutor zajistí, je už interní věcí toho exekutora. O využití 

exekutorů rozhoduje dirigent. Není vyloučeno, že by jeden exekutor mohl využívat služby 

jiného exekutora. Například exekutor, který má najít spojení z bodu do bodu musí nejdřív 

najít nejbližší zastávky MHD u těch míst, a pak může zavolat exekutora, který umí najít 

spojení ze zastávek MHD. 

2.5 Realizace  

 Možnosti, jak realizovat právě navržený systém, jsou různé. Buď lze vytvořit 

monolitický systém, kde již popsané části budou představovány třídami a celý projekt bude 

vytvořen víceméně v jednom programovacím jazyku. 

Zajímavější možností je vytvořit systém webových služeb, kde každá komponenta 

bude samostatná webová služba. To umožňuje vytvořit distribuovanou aplikaci, která nebude 

závislá na jednom programovacím jazyku či platformě. Je třeba jen nadefinovat komunikační 

protokoly a rozhraní pro jednotlivé služby a konkrétní realizace služby může být libovolná. 

Navíc služby mohou být spuštěny na více počítačích a pak výpadek jednoho počítače 

nezpůsobí výpadek celého systému a je tím i vyřešen problém s přístupem mnoha uživatelů 

najednou. 

Hlavní částí celého systému je procesní model, který musí být nějak popsán. To, jak 

popsat a vykonat proces je klíčovým problémem celého návrhu. Je třeba najít způsob, jak 

popsat proces – najít jazyk vhodný pro popis procesů. Jazyk musí být snadno čitelný pro 

stroje. K jazyku je třeba najít nástroj, který bude umět proces popsaný v tomto jazyku 

vykonat. 

Při zkoumání problematiky procesního modelování se často popisuje termín business 

process a k s ním související pojmy business process management a business process 

modeling. Jedná se o zkoumání a modelování obchodních procesů. „A business process is 

a sequence of activities followed by individuals in a business to achieve some business goal.“ 

Alexander Ryan [7]. 

Nástrojů, jak modelovat obchodní procesy je několik. Business Process Modeling 

Notation (BPMN), Business Process Execution Language (BPEL), Unified Modeling 
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Language (UML), Web Services Choreography Description Language (WS-CDL) a jiné. 

Každý z jazyků má trošku jiný přístup a je vhodný pro odlišné použití. Pro tuto práci jsou 

nejzajímavější BPEL a WS-CDL, protože se zabývají spoluprácí webových služeb. Jazyky 

mají odlišný přístup, který se dá popsat rozdílem mezi choreografií a orchestrací webových 

služeb. 

Oba pojmy souvisí s modelováním spolupráce mezi službami. Jejich rozdíl je 

v přístupu k umístění logiky, která řídí jejich spolupráci. V případě choreografie je logika 

rozdělena mezi všechny zúčastněné služby a neexistuje žádný centrální řídící prvek. 

Choreografie popisuje interakce mezi jednotlivými spolupracujícími službami, ale nezabývá 

se tím, jak poskytovatel celé služby zajistí její korektní provedení, a proto nedefinuje 

konkrétní spustitelný proces. 

Naopak u orchestrace je logika soustředěna do jednoho místa a popisuje jaké úkony 

provádí poskytovatel služby pro to, aby zajistil její správné provedení. Orchestrace popisuje 

interakce mezi poskytovatelem a jednotlivými zúčastněnými službami. Popisuje jí z pohledu 

poskytovatele, neboli z pohledu strany, která celý proces ovládá. Výsledkem je pak opět nová 

složitější webová služba. 

Řešením tedy bude systém služeb, jehož základem bude proces definovaný v jazyce 

BPEL. Proces bude vykonáván dirigentem a podle popisu bude volat jednotlivé exekutory. 

Exekutor bude opět webová služba a její realizace může být libovolná. Typicky bude nějakým 

způsobem získávat informace ze sémantických dat posbíraných na internetu. 

V zásadě lze celý systém provozovat bez získávání dat ze sémantického webu. Pokud 

budou exekutoři naprogramování tak, že získají data ze současného webu a přetransformují je 

do datových struktur pro komunikaci s dirigentem. Výhodou tohoto řešení je, že umožňuje 

nasazení už nyní a postupně lze rozšiřovat funkčnost, tak jak budou k dispozici požadovaná 

sémantická data. Jako příklad lze uvést vyhledávání spojů MHD. V první fázi se připraví 

exekutor, který pomocí aplikace IDOS zjistí spoj z místa na místo. Až bude existovat 

sémanticky popsaný jízdní řád, tak se budou získávat informace z něj. Jedinou změnou bude 

úprava exekutora a na zbytek systému to nebude mít žádný vliv. 
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3 Popis technologií 

3.1 Sémantický web 

Sémantický web podstatným způsobem rozšiřuje možnosti internetu a webových 

stránek. Hezký příklad toho, co vše by měl umožňovat, popsali Tim Berners Lee a kol. [2]. 

Tento článek by se dal nazvat „biblí sémantického webu“. Příklad popisuje problém, kdy 

sourozenci Petr a Lucie potřebují dopravit matku k doktorovi. Je zde popsána spolupráce 

chytrého mobilního telefonu a audio systému, vyhledání doktora pomocí agenta v telefonu a 

hlavně naplánování návštěvy automaticky podle časového rozvrhu Petra a Lucie. Vyhledání 

doktora probíhá podle mnoha podmínek, jako jsou vzdálenost, doprava, smlouva 

s pojišťovnou, apod. 

Dnešní web něco takového neumožňuje, protože nejsou k dispozici potřebná data. 

Informace na webu sice jsou, ale nejsou dostupné pro strojové čtení a hlavně pochopení. 

Z prezentace doktora stroj nepozná, kdy má otevřeno a s jakými pojišťovnami má smlouvu. 

Současné stránky jsou tvořeny pro lidské uživatele a jsou jim plně přizpůsobeny. Sémantický 

web přichází s myšlenkou struktury webových stránek čitelných pro stroje: „The Semantic 

Web will bring structure to the meaningful content of Web pages, creating an environment 

where software agents roaming from page to page can readily carry out sophisticated tasks for 

users.“ [2]. Sémantický web není oddělen od současného webu, ale je rozšířením toho 

současného. 

Pro sémantický web je potřeba několik technologií, jejich rozložení je znázorněno na 

obr. 3, tento popis sémantického webu je často nazýván termínem layer cake. Každá vrstva je 

postavená na vrstvě pod ní a je na ní závislá. Podrobnější popis jednotlivých vrstev lze nalézt 

v  [3]. 

Podstatným prvkem sémantického webu jsou ontologie. Umožňují tvorbu informací 

nad stávajícími informacemi, definují třídy dat a vztahy mezi nimi. Jednotlivé ontologie 

mohou být popsány v ontologickém slovníku. Sdílením slovníků dochází ke zpřesnění 

informací na webu zveřejněných a umožňuje jejich provázání, pokud používají stejný slovník. 
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Obr. 3 – Vrstevnatý přístup k technologiím sémantického webu 

V dnešní době jsou technologie standardizovány a výzkum se zabývá tím, jak 

vydolovat data ze současného nesémantického webu. A dalším krokem je prozkoumat 

možnosti co největšího využití sémantických informací. 

Již v [2] se autoři zmiňují o využití agentů neboli služeb. Tyto služby by využívaly 

sémantická data a komunikovaly s dalšími službami. Tím by docházelo k přenosu dat a 

vytváření nových tvrzení. V průběhu výzkumu sémantického webu bylo vyhodnoceno jako 

nejvhodnější řešení využití webových služeb a vznikl termín sémantické webové služby. 

Výhodou je, že webové služby již dobře fungují, a tedy začít na nich stavět něco nového je 

snazší. 

3.2 Webové služby 

Webové služby umožňují jednoduchou komunikaci mezi aplikacemi v prostředí 

různých platforem, protože komunikace je založena na technologiích nezávislých 

na platformě. Základem těchto technologií je jazyk XML a protokol HTTP. Služba přijímá a 

odesílá zprávy ve formátu XML, které jsou přepravovány pomocí protokolu HTTP. Služby 

vykonávají nějaký přesně specifikovaný úkol a mohou být buď synchronní, nebo asynchronní. 

Webové služby jsou rozvinutím technologií volání funkcí v distribuovaných systémech. 

Webové služby jsou založené na třech základních pilířích, které tvoří technologie SOAP, 

WSDL [5] a UDDI [6]. 
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SOAP (Simple Object Access Protocol) [4]  je protokol, pomocí kterého se posílají 

zprávy ve formátu XML na principu peer-to-peer. SOAP využívá protokol HTTP, což 

usnadňuje jeho použití, protože komunikace po HTTP na TCP portu 80 je všude povoleno a 

není tak třeba zasahovat do konfigurace například firewallů, které mohou některé jiné porty 

blokovat. SOAP zpráva se zasílá metodou v požadavku HTTP. Více informací o této 

technologii lze nalézt ve specifikaci W3C [4]. 

SOAP je technologie, která pro fungování webových služeb dostačuje. Další 

technologie jen usnadňují vytváření zpráv a vyhledávání služeb. WSDL (Web Services 

Description Language) slouží k popisu služeb. Pomocí popisu služby jazykem WSDL lze 

zjistit, jaké metody služba poskytuje, jaké zprávy je třeba pro požadovanou metodu zaslat, 

jaká zpráva bude zaslána jako odpověď a jak lze ke službě přistupovat. WSDL dokument 

popisující rozhraní služby je XML dokument, který se skládá z následujících částí.  

- Types – definice používaných datových typů. 

- Message – popis formátu předávaných zpráv. 

- Operation – popis metod poskytovaných službou. Popisuje vstup a výstup. 

- Port Type – množina operací sdružených do jednoho koncového bodu. 

- Binding – konkrétní protokol a formát dat pro Port Type. 

- Port – jeden koncový bod kombinující Binding a síťovou adresu. 

- Service – sdružení příbuzných koncových bodů do jedné služby. 

Více informací lze opět získat ze specifikace W3C [5]. 

Třetím pilířem je registr webových služeb UDDI (Universal Description Discovery 

and Integration), který umožňuje vyhledávat služby ve veřejně přístupných registrech. Je to 

standard vytvořený firmami IBM a Microsoft. UDDI registr funguje jako webová služba a je 

stejně tak přístupný. Základem registru jsou firmy, služby a typy služeb. Detailní specifikaci 

lze nalézt na stránkách organizace OASIS [6]. Uživatel prohledá registr a získá v něm popis 

služby v jazyce WSDL. Z něj pak získá informace potřebné k sestavení zprávy a k zavolání 

služby. Vztah mezi technologiemi webových služeb ukazuje obr. 4. 
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Obr. 4 – Vztah základních technologií webových služeb 

3.3 RDF 

„The Resource Description Framework (RDF) is a language for representing 

information about resources in the World Wide Web. It is particularly intended for 

representing metadata about Web resources, such as the title, author, …“ W3C [8] 

RDF je specifikace od W3C založená na formátu XML [27]. Slouží k popisu metadat 

nad daty. RDF přináší do hromady dat tvrzení o těchto datech, které je strojově čitelné. 

Základem RDF jsou trojice podmět – vlastnost – hodnota. Je to podobné jako v lingvistice 

trojice podmět – přísudek – předmět. Můžeme tak říct například větu: „Tráva má barvu 

zelenou“. Podmětem je tráva, vlastností je mít barvu a hodnota té vlastnosti je zelená. 

Na výpisu 1 je zdrojový kód RDF, který tuto větu popisuje. 

<?xml version="1.0"?>  

<rdf:RDF xmlns:exterms="http://www.example.org/terms/" 

    xmlns:rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>  

  <rdf:Description rdf:about="http://www.example.org/trava">  

    <exterms:mit-barvu>zelena</exterms:mit-barvu> 

  </rdf:Description>  

</rdf:RDF> 

Výpis 1 – Příklad RDF dokumentu 
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Více informací o RDF lze najít ve specifikaci [8]. Pro naše účely stačí vědět, že RDF 

slouží k popisu vlastností dat. V této práci bude použito pro popis informací o uživateli a pro 

popis dat vrácených zpět uživateli. Dále bude využito při získávání dat ze sémantického 

webu. 

3.4 BPEL 

„The Business Process Execution Language (BPEL) is a language for describing 

business processes. It is an orchestration language, which means that it actively describes the 

ways in which individual services can be composed to implement a more complex service.“ 

Erik Wilde [10]. 

BPEL je jazyk určený pro orchestraci webových služeb vyvinutý ve spolupráci firem 

IBM a Microsoft a standardizován organizací OASIS [11]. Jazyk umožňuje vytvořit složitou 

webovou službu složením více jednoduchých služeb. Popis procesu je ve formátu XML. Pro 

reprezentaci služeb je využit jazyk WSDL. 

Strukturu BPEL procesu tvoří deklarace vztahů mezi externími partnery, deklarace dat 

použitých v procesu, obsluha chyb a aktivity, které mají být vykonány. Spolupráce mezi 

službami je popsána pomocí elementu partnerLink. Definován je typem spolupráce a rolemi 

jednotlivých partnerů. Role určuje, zda proces volá partnera, nebo partner volá proces. 

Dalším elementem je variables, který definuje proměnné používané v procesu. Lze je 

definovat třemi způsoby: jako typ WSDL zprávy, jako typ XML Schema a jako XML Schema 

element. V následujících elementech faultHandlers, compensationHandler a eventHandler je 

definováno zpracování chyb, zotavení z chyb a zachycení událostí (příchozí zpráva nebo 

alarm). 

Základem toku BPEL procesu je sada jednoduchých aktivit, které lze skládat a 

vytvářet tak složené aktivity. Mezi aktivity patří receive, reply, invoke, assign, throw, exit, 

wait, empty, sequence, if, while, repeatUntil, forech, pick, flow, scope, compensate, 

compensateScope, rethrow, validate a extensionActivity. 

Pokud je BPEL proces definovaný, je třeba jej nějak vykonat. K tomu slouží BPEL 

stroj (BPEL engine). Těchto strojů existuje velké množství, mezi nejznámější patří BizTalk 

od Microsoftu, ActiveBPEL [14], Apache ODE [39], Bexee, Oracle BPEL Process Manager, 

Orchestra [39], Intalio. 

Problémem většiny těchto nástrojů je, že pro zveřejnění služby vykonávající proces 

nestačí jen BPEL a WSDL specifikace, ale je potřeba vytvořit ještě další soubor s popisem, 
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jak službu zveřejnit a spustit. To stěžuje vytváření procesů a použití jednoho procesu pod více 

stroji. Většinou se BPEL stroje provozují pod nějakým serverem, nejčastěji používaný je 

Apache Tomcat. 

Blíže vyzkoušeny byly stroje Orchestra, Apache ODE a ActiveBPEL. Orchestra i 

ApacheODE jsou opensource programy a jsou k použití zdarma. Orchestra nemá žádný 

vlastní program na vytváření BPEL procesů a největším problémem je vytvoření .xml 

souboru, který zveřejní proces na serveru. Využívá k tomu nástroj Ant. K Apache ODE 

existuje nástroj Lomboz [13], který je nadstavbou nad Eclipse [22] a snadno se v něm vytváří 

procesy. Zároveň umožňuje spouštět procesy přímo z vývojového nástroje. Problémem ale je, 

že BPEL kód vytvořený pomocí Lomboz je někdy třeba ještě opravit, protože je v některých 

místech generován chybně. Množství dokumentace k těmto dvěma strojům je velmi malé a 

v případě problémů je složité cokoliv dohledat a opravit. 

Jako jediný prakticky použitelný se ukázal ActiveBPEL, dnes vyvíjený pod názvem 

ActiveVOS. Obsahuje jak stroj, tak vývojový nástroj. Stroj lze snadno nainstalovat na serveru 

Tomcat. Vývojový nástroj je opět nadstavbou nad Eclipse a lze spouštět server a procesy 

přímo z něj. Na rozdíl od předchozích strojů, tento vývojový nástroj generuje funkční BPEL 

proces. 

3.5 Technologie použité u exekutor ů 

Konkrétní implementace jednotlivých exekutorů může být zcela libovolná. Nejčastěji 

by se mělo jednat o služby, které získávají informace z nějaké infrastruktury sémantického 

webu, jako je například Trisolda [19]. Data by měla být získávána přes nějaké výstupní 

rozhraní této infrastruktury jako je například dotazování pomocí jazyka SPARQL [40]. 

Další možností, jak získávat data, je volání jiných webových služeb, třeba i služby 

jinak využívané jako exekutor. Případně je možné získávat dat analýzou současného 

nesémantického webu. Takto se určitě dají snadno získat informace o spojích MHD, složitější 

bude získávat informace například z internetových obchodů. 

Nakonec ani nemusí exekutor žádná data získávat, ale jen může provést nějaký 

poměrně složitý výpočet na datech předaných z procesu, nebo někam uložit nějakou hodnotu 

například pro statistické účely. 
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3.6 Nástroje pro návrh 

Vytvářet webové služby a procesy je sice možné psaním přímo kódu v XML, ale je to 

náročné. Proto existuje velké množství grafických nástrojů, které programování usnadňují. 

Většina prakticky používaných funguje jako nadstavba nad programem Elipse [16]. Takový 

nástroj pak umožňuje sestavit jednotlivé aktivity procesu v grafickém znázornění, určit jejich 

pořadí a podmínky pro vyhodnocení a nastavit jednotlivé atributy. 

Jsou dvě možnosti jak takový nástroj získat. Buď do obyčejného Eclipse doinstalovat 

rozšiřující moduly pro grafické zobrazení, webové nástroje a pro samotný BPEL proces. 

Nainstalovat tyto moduly je velmi snadné díky nástroji Software updates. Přesný popis 

nástroje a instalace lze nalézt na stránkách Eclipse. 

Druhou možností je instalace Eclipse přímo s moduly pro vývoj BPEL procesů. 

Takovéto verze Eclipse jsou většinou k dispozici v rámci vývojového nástroje pro některý 

z BPEL strojů. Jako příklad lze uvést Lomboz a ActiveBPEL. 

 

Obr. 5 – Ukázka BPEL procesu 
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Pokud je vývojový nástroj součástí celého balíčku BPEL stroje, umožňuje většinou 

spuštění tohoto stroje přímo z vývojového nástroje a urychluje tak testovací zveřejňování 

procesu a usnadňuje ladění. Navíc pak takový nástroj sám vytváří skripty či popisné soubory 

potřebné pro zveřejnění procesu na BPEL stroji. 

Součástí těchto vývojových prostředí bývá také nástroj pro ověření správnosti BPEL 

procesu z pohledu syntaxe, nazývaný validator. Ten většinou zobrazuje problémy již 

v průběhu vytváření procesu a přímo v grafickém zobrazení ukáže, ve které části byl problém 

nalezen. 

Ukázka jednoduchého BPEL procesu zobrazeného grafickým nástrojem pro Eclipse je 

na obr. 5. 
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4 Pilotní implementace 

4.1 Možnosti realizace 

Cílem pilotní implementace je demonstrovat základ funkčnosti dirigenta a procesu pro 

třídu. Je třeba mít nástroj pro vytváření webových služeb a pro jejich spuštění a dále nástroj 

pro vývoj BPEL procesů a pro jejich zveřejnění a vykonání. 

Vytvářet webové služby lze v dnešní době pomocí téměř všech moderních 

programovacích jazyků. Pro tuto práci byly vyzkoušeny jazyky Java a C++. Lze zde snadno 

využít výhodu, že webové služby nejsou závislé na použité platformě a tudíž je možné 

programovací jazyky libovolně kombinovat. 

V C++ lze pomocí nástroje gSOAP [17] vytvořit samostatný program, který má v sobě 

implementovánu komunikaci pomocí SOAP. gSOAP vytvoří základní strukturu (skeleton a 

stub) programu buď z WSDL popisu služby nebo z hlavičkového souboru. Výsledný program 

lze spustit na počítači a určit na kterém portu má naslouchat. Velkou výhodou gSOAP je jeho 

rychlost a jeho použití zdarma pro akademické projekty. 

V Javě se webové služby vytváří pomocí nástroje Apache Axis [18]. Pro spuštění 

webové služby je třeba nainstalovat server Tomcat a na něm zveřejnit vytvořenou službu 

pomocí Axis. Výhodou Axis je, že na jednom serveru může být spuštěno více služeb, kdežto 

u gSOAP jen jedna.  Zásadní nevýhodou ale je rychlost, která je oproti gSOAP pomalejší 10x 

– 15x. 

Druhým problémem je výběr nástrojů pro vývoj a vykonávání BPEL procesů. Těchto 

nástrojů je velké množství od komerčních až po produkty, které lze používat zdarma. Jako 

nejpoužitelnější se ukázal produkt ActiveBPEL, který je dnes součástí většího celku 

ActiveVOS [14]. Původní produkt byl ve dvou verzích, z nichž jednodušší a bez podpory byla 

zdarma. Dnes již verze zdarma neexistuje, ale je možné vyzkoušet si 30 denní plně funkční 

demoverzi. 

ActiveBPEL se skládá ze dvou nezávislých částí. ActiveBPEL designer slouží pro 

vývoj BPEL procesu a k jeho ladění. ActiveBPEL server pak umožňuje proces zveřejnit a 

používat jako webovou službu. 
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4.2 Popis implementace 

4.2.1 Dirigent 

Dirigent je webová služba, která má vykonávat přesně určené činnosti, ale její 

konkrétní realizace není určena. Pro pilotní implementaci byla použita realizace formou 

BPEL procesu a to z důvodů snadného naprogramování a větší přehlednosti. Nevýhodou 

mohou být omezené možnosti BPEL procesů, například nemožnost ukládat a číst data z disku, 

zjištění aktuálního data apod. Toto lze v případě potřeby realizovat formou volání 

jednoduchých služeb. Pokud by byl dirigent obyčejný program v Javě nebo C++, tak by 

obsahoval zdrojové kódy pro serverovou část a pak několik zdrojových kódů pro klientské 

části volaných služeb, což by bylo složitější a nepřehlednější než realizace formou BPEL 

procesu. 

Je třeba popsat, jak fungují použité aktivity BPEL procesu. Základem dirigenta je 

dvojice aktivit receive a reply. Aktivita receive umožňuje procesu čekat na příchod zprávy a 

je ukončena jejím příchodem. Aktivita reply naopak zasílá zprávu jako odpověď na zprávu 

přijatou pomocí receive. 

Aktivita assign slouží k manipulaci s proměnnými a může obsahovat několik 

elementárních příkazů přiřazení. Podstatná je aktivita invoke, která se používá k volání externí 

služby definované pomocí partner link. 

Jednotlivé aktivity je třeba zřetězit, k tomu slouží buď kontainer sequence nebo prvek 

link. Sequence vykonává sekvenčně aktivity v daném pořadí. Link umožňuje libovolně 

definovat přechody mezi jednotlivými aktivitami a dokonce lze u link definovat podmínku, 

po jejímž splnění se tento link použije k přechodu. U sequence se tyto podmínky definují 

pomocí kontejneru if a výsledný proces je poněkud nepřehlednější. U link je třeba dávat pozor 

aby nedošlo k situaci, kdy z nějaké aktivity neexistuje přechod za daných podmínek. Došlo by 

pak k chybě při vykonávání BPEL procesu. 

Jak funguje volání jiné služby pomocí aktivity invoke? Dirigent musí znát některé 

parametry volané služby, jedná se hlavně o adresu, na které je služba přístupná. Tato adresa 

může být zadána buď staticky, nebo dynamicky. Způsob zadání adresy musí být znám ještě 

před zveřejněním služby. V ActiveBPEL je definice volání služby součástí souboru 

označovaného jako Deployment Descriptor. V tomto souboru se popisují jednotlivé 

partnerské služby a je určeno, jestli je koncový bod služby určen staticky, nebo dynamicky. 

V případě statického je zde určena reference na koncový bod, která obsahuje pevně zadanou 
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adresu a další parametry. V dynamickém případě je reference určena v průběhu vykonávání 

procesu a k volání partnerské služby je přiřazena pomocí aktivity assign. Tímto je umožněno 

získat adresu služby z návratové hodnoty jiné volané služby. 

Služba dirigent obsahuje pouze jednu operaci nazvanou ziskej_informace. Tato 

operace na vstupu získá klíčové slovo a informace o uživateli. Klíčové slovo je textový 

řetězec a informace o uživateli je složený typ, který obsahuje dva elementy. Element vlastnost 

slouží pro popis vlastnosti a druhý element je její hodnota. To představuje formát RDF, kde 

podmětem je uživatel. XML formát vstupní zprávy je na výpisu 2. 

<xsd:element name="ziskej_informace"> 

  <xsd:complexType> 

    <xsd:sequence> 

      <xsd:element name="klicove_slovo" type="xsd:string"/> 

      <xsd:element name="informace_o_uzivateli" 

type="tns:informace_o_uzivateliType"/> 

    </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 

</xsd:element> 

<xsd:complexType name="informace_o_uzivateliType"> 

  <xsd:sequence maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 

    <xsd:element name="vlastnost" type="xsd:string"/> 

    <xsd:element name="hodnota" type="xsd:string"/> 

  </xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

Výpis 2 – Struktura vstupní zprávy dirigenta 

Jako první operaci dirigent provede zjištění třídy pro klíčové slovo. To zajistí 

zavoláním služby najdi_tridu. Adresa této služby je pevně zadána v Deployment Descriptoru. 

Vyměňované zprávy jsou velmi jednoduché. Na vstupu služby najdi_tridu je pouze klíčové 

slovo a na výstupu pouze název třídy tohoto slova. Podle návratové hodnoty se pomocí 

podmínky u prvku link určí, zda má zjišťování informací pokračovat, nebo zda má být 

ukončeno, protože návratová hodnota je „trida_nenalezena“. V tomto případě nemá smysl 

pokračovat, protože pokud neexistuje třída, tak jistě nebude existovat proces pro třídu. 
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V druhém kroku proces zkopíruje název třídy z proměnné vrácené z volání najdi_tridu 

do proměnné, která bude použita jako obsah zprávy pro volání najdi_proces. Poté je zavolána 

služba najdi_proces, která na vstupu získá pouze název třídy. Návratová hodnota je složený 

typ skládající se z názvu procesu, adresy a popisu procesu. Popis procesu je opět složený typ a 

funguje stejně jako popis uživatele. V této pilotní implementaci se používá pouze adresa 

procesu. Ostatní hodnoty se ignorují a slouží pro případná rozšíření, kde by bylo možné 

vybírat z více procesů podle preferencí uživatele. Stejně jako v případě hledání třídy, pokud 

není proces nalezen, tak dirigent skončí chybovou hláškou.  

<xsd:element name="ziskej_informaceResponse">   

  <xsd:complexType> 

    <xsd:sequence> 

      <xsd:element name="souhrnne_informace"  

                   type="xsd:string" /> 

      <xsd:element name="trida" type="xsd:string" /> 

      <xsd:element name="informace_o_slovu" 

                   type="tns:informace_o_slovuType" /> 

    </xsd:sequence> 

  </xsd:complexType> 

</xsd:element> 

 

<xsd:complexType name="informace_o_slovuType"> 

  <xsd:sequence maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 

    <xsd:element name="podmet" type="xsd:string" /> 

    <xsd:element name="vlastnost" type="xsd:string" /> 

    <xsd:element name="hodnota" type="xsd:string" /> 

  </xsd:sequence> 

</xsd:complexType> 

Výpis 3 – Struktura výstupní zprávy dirigenta 

Pokud je adresa procesu nalezena, je použita pro aktivitu invoke, která má na starosti 

zavolání procesu. V tomto místě se reference na koncový bod volané služby určuje 

dynamicky, proto všechny zde volané služby musí vycházet ze stejného WSDL popisu a 
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jediný rozdíl mezi WSDL soubory jednotlivých služeb je v části service a to hlavně v adrese 

služby. Všechny tyto služby musí být definovány ve stejném jmenném prostoru. 

Vstupní hodnotou těchto služeb, které jsou implementovány BPEL procesem, je 

klíčové slovo, třída klíčového slova a informace o uživateli. Návratovou hodnotou jsou 

informace o slovu, které jsou reprezentovány složeným typem. Tento typ má tři elementy, 

podmět, vlastnost a hodnotu. Pomocí těchto trojic lze vytvořit RDF popis informací o slovu. 

XML struktura návratové hodnoty procesu je na výpisu 3. Tento popis je pak spolu s názvem 

třídy vrácen uživateli, který dirigenta zavolal. Třetím elementem v návratové hodnotě jsou 

souhrnné informace, které v této realizaci nejsou použity. Konkrétní využití těchto 

návratových hodnot již záleží na implementaci dirigenta. 

 

Obr. 6 – Struktura BPEL procesu pro dirigenta 

Grafická ukázka procesu dirigenta je na obr. 6, kde jednotlivé popisky uzlů jsou ve 

formátu „typ aktivity: název uzlu“. Šipky jsou prvek typu link a podmínka je vyznačena 

žlutým kosočtvercem. 
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4.2.2 Podpůrné služby 

V této pilotní implementaci jsou služby najdi_tridu a najdi_proces realizovány jen 

velmi jednoduše, tak že jejich návratové hodnoty jsou pevně napsány ve zdrojovém kódu. 

Jejich funkčnost může být různě implementována. 

U služby najdi_tridu se předpokládá využití hledání vazeb mezi slovy a jejich třídami 

v sémantickém webu. Jednou z možností je využít infrastrukturu Trisolda a dotazovat se 

například pomocí jazyka SPARQL. Vzhledem k tomu, že vztah „patřit do třídy“ je 

v sémantickém webu běžně používaná věc, tak by to mělo být poměrně snadné. 

Služba najdi_proces je zamýšlena, tak že má využívat UDDI registr. V něm by se 

vyhledaly služby, které mají ve svém popisu uvedeno, že jsou to procesní modely pro 

požadovanou třídu. Služba může vrátit více těchto procesů reprezentovaných názvem, adresou 

a RDF popisem. Zde se dostáváme k problému, že popis služby v UDDI registru není 

sémantický. Lze ale využít jeden z textových atributů a v něm RDF popis uložit. 

Tato služba by se dokonce dala úplně vypustit, pokud by existovala možnost, jak 

přímo v BPEL procesu získat data z UDDI registru. V současné době to pomocí nástroje 

ActiveBPEL není možné, ale dle informací z fóra podpory pro ActiveBPEL se zdá, že by tato 

funkčnost měla být součástí příští verze. Další možností je vynechat UDDI registr a informace 

o službách mít popsané někde v sémantickém webu. Požadovanou službu by pak bylo možné 

vyhledávat pomocí dotazu pomocí například jazyka SPARQL. 

4.2.3 Procesní model pro t řídu 

Současný pilotní model procesu pro třídu klíčového slova jen vrací pevně zapsaný 

údaj. V praxi se předpokládá volání různých služeb a jejich orchestrace s využitím BPEL 

aktivit. Základní BPEL aktivitou bude aktivita invoke, dále naleznou uplatnění zejména assign 

pro přiřazování proměnných a aktivity pro řízení toku procesu, jako jsou například switch, if a 

while. 

4.3 Použité nástroje 

Všechny nástroje jsou k dispozici v různých verzích. Zde jsou popsány použité verze a 

byla ověřena jejich vzájemná funkčnost. Použití jiné verze některého z programů může vést 

k nefunkčnosti případně nesprávnému chování celé implementace. Vše bylo vyzkoušeno 

v prostředí operačního systému Microsoft Windows XP. Použití na Linuxu není vyloučeno, 

ale nebylo otestováno. Protože není snadné všechny tyto nástroje nainstalovat a zajistit jejich 



 29 

vzájemnou funkčnost, je vždy popsán podrobný popis jejich instalace a konfigurace, nebo je 

uveden odkaz na dokument, který to dostatečně popisuje. 

4.3.1 Java Runtime Environment (JRE) 

Java Runtime Environment (JRE) je prostředí pro spouštění programů v jazyce Java 

[20] a je potřeba pro server Apache Tomcat, Eclipse a pro ActiveBPEL. JRE slouží pouze ke 

spouštění programů v Javě, pro jejich vývoj je potřeba Software Development Kit (SDK), 

který je již součástí Eclipse. Pro účely použití této implementace stačí tedy nainstalovat JRE, 

jenž je vyzkoušené ve verzi 1.5, která je též označována jako verze 5.0. Vše by mělo fungovat 

i v novější verzi 6.0, ale není to ověřené. Instalační balík lze stáhnout z hlavních stránek Javy 

[20], instalace je velmi snadná, jedná se pouze o spuštění exe souboru v případě Windows a 

nastavení instalačního adresáře. 

4.3.2 Apache Tomcat 

Apache Tomcat server slouží ke spouštění programů vytvořených v jazyce Java jako 

serverové aplikace. Pro naši implementaci byla použita verze 5.5.  Stáhnout instalační balík je 

možné na stránkách Apache Tomcat [21], k dispozici je verze pro Windows i Linux a lze 

stáhnout i zdrojové kódy. Pro nejjednodušší instalaci je nejlepší použít balíček, který se 

postará o celou instalaci. 

V průběhu instalace je třeba nastavit rozsah instalace a domovský adresář. Na stránce 

Configuration je potřeba nastavit HTTP port, jméno administrátora a heslo. Port je nutné 

ponechat ve výchozí hodnotě 8080, protože některé další aplikace není možné nainstalovat 

pro Tomcat s jiným portem. Na poslední stránce se nastavuje domovský adresář JRE a 

instalace může začít. V případě operačního systému Windows pracuje Tomcat jako služba 

systému. 

Užitečný je program Tomcat Monitor, který je signalizován ikonou v system tray a 

umožňuje snadno spustit, zastavit a konfigurovat službu. Domovská stránka nainstalovaného 

serveru je vidět pokud se do internetového prohlížeče napíše http://localhost:8080/. 

Důležitou součástí Apache Tomcat je modul Axis [18], ten je implementací protokolu 

SOAP a umožňuje tak instalaci webových služeb na serveru Tomcat. Součástí Tomcat 5.5 je 

Axis ve verzi 1.1. Při zkoušení této implementace se neukázalo vhodné přejít na verzi Axis 

2.0, protože to způsobovalo nefunkčnost některých vytvořených služeb. Jinak by mělo být 

použití Axis 2.0 lepší, protože je podstatně rychlejší při vykonávání služeb. 
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4.3.3 Eclipse pro webové služby 

Pro vývoj webových služeb v jazyce Java je ideální nástroj Eclipse [22], který 

poskytuje vývojovou platformu pro různé programovací jazyky. Jeho největší výhodou je 

možnost instalace zásuvných modulů, které umožňují rozšířit funkčnost pro různé potřeby. 

Jedním z těchto rozšíření je i Web Tools Platform (WTP) [41], která umožňuje vytvářet 

webové služby. 

Pro instalaci Eclipse je třeba stáhnout zdrojové kódy zabalené v archivu zip. Na 

stránkách Eclipse pod odkazem Download se vybere Eclipse IDE for Java Developers - 

Windows, vyzkoušená verze je 3.3.2. Tento balíček Eclipse určený pro programování v Javě 

je též nazýván Eclipse Europa. Protože se jedná o aplikace, která se spouští přes JRE, není 

třeba žádná instalace. Po rozbalení archivu stačí spustit soubor s názvem eclipse a pak jen 

nastavit adresář pro ukládání projektů. 

Nyní je potřeba nainstalovat rozšiřující modul WTP. Z menu se vybere položka Help – 

Software Updates – Find and Install. V otevřeném okně se po výběru Search for new features 

to install objeví seznam míst, ze kterých lze nainstalovat nové moduly. Po vybrání místa 

Europa Discovery Site se objeví seznam modulů, které lze z tohoto místa nainstalovat. 

V průběhu výběru modulů se může objevit v horní části okna chyba, která informuje o tom, že 

je k právě vybranému modulu je nezbytné nainstalovat ještě další. Tento problém lze vyřešit 

kliknutím na tlačítko Select Required a dojde k vybrání i těchto prerekvizit. Je zapotřebí 

vybrat moduly Java Development, Web a J2EE. Po stisknutí tlačítka Next, se potvrdí souhlas 

s licenčními podmínkami a pak klikne na Finish. Instalace může trvat delší dobu v závislosti 

na rychlosti připojení k internetu. 

Dalším krokem v přizpůsobení Eclipse pro tvorbu webových aplikací je přidat server 

Tomcat do prostředí Eclipse. Nejlépe je postupovat podle kroků popsaných v dokumentaci 

k Eclipse [23], kde je zároveň i návod jak vytvořit dynamický webový projekt, který je 

projektem pro tvorbu webových služeb. 

Webovou službu lze vytvořit z dvou různých pohledů. První možností je shora – dolů, 

při ní se začíná vytvořením WSDL souboru a z něj se pak automaticky vytvoří zdrojové kódy 

pro Javu, ve kterých bude třeba dodělat implementaci požadovaných funkcí. Druhou možností 

je zdola – nahoru, kde se naopak nejdříve implementuje požadovaná funkce a pak se obalí 

zdrojovými kódy pro komunikaci pomocí SOAP a automaticky se vytvoří i WSDL soubor. 

Metoda shora – dolů je doporučovanější, protože pak umožňuje ze stejného WSDL souboru 

vytvořit stejnou službu v jiném programovacím jazyku a nehrozí problémy s rozdílnými 
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datovými typy. Detailní popis je součástí tutoriálů na stránkách Eclipse WTP – Web Services 

[24]. Je třeba postupovat podle návodu na vytvoření Java Web Service a ne Axis2 Web 

service, protože Tomcat používá Axis 1.1 a ne verzi 2. V těchto ukázkách je i vidět, jak 

spouštět testované služby rovnou z vývojového prostředí. Chybí zde ale popis, jak potom 

vytvořenou službu zveřejnit na Tomcatu, který je spouštěn přímo a ne z Eclipse. 

Pro zveřejnění služby na Tomcatu je třeba zastavit běh serveru, zkopírovat soubory 

v projektu v adresáři WebContent do nově vytvořeného adresáře s názvem projektu 

v domovském adresáři Tomcatu v adresářu webapps. A dále je třeba zkopírovat adresář 

classes z adresáře build v projektu do adresáře webapps/<nazev_projektu>/WEB-INF. Po 

spuštění serveru již bude služba k dispozici na stejné adrese, jako po spuštění webové služby 

z Eclipse. 

Užitečnou součástí Eclipse je Web Services Explorer, který v sobě implementuje GUI 

pro přístup k webovým službám na základě jejich WSDL specifikace a přístup k UDDI 

registru po zadání adresy registru. Pro ladící účely je tento nástroj velmi přínosný, protože 

není třeba vytvářet jednoúčelového klienta pro testovanou webovou službu.  

4.3.4 ActiveBPEL 

BPEL stroj ActiveBPEL je rozdělen na dvě nezávislé části – designer a server. Každá 

část se instaluje zvlášť. Protože se jedná o software placený, tak je třeba nejdřív získat licenci. 

30 denní zkušební licence je zdarma a roční licence stojí 995 dolarů. Pro potřeby této práce 

stačila zkušební verze. Tu lze získat vyplněním registračního formuláře na stránkách 

ActiveVOS [14]. Po vyplnění formuláře přijde e-mail s odkazy na stránky, kde se vygenerují 

licenční klíče pro jednotlivé části. Zdá se, že e-mail občas není odeslán a proto je třeba někdy 

požadavek opakovat. Navíc doba doručení zprávy může být různě dlouhá. 

Součástí e-mailu je také odkaz, odkud je možné obě části stáhnout v archivu zip. Po 

rozbalení je třeba spustit instalaci části server, kdežto část designer, která je nadstavbou nad 

Eclipse není třeba instalovat, ale obsahuje rovnou spustitelný program. 

Před instalací ActiveBPEL serveru je třeba mít nainstalováno prostředí pro Javu (JRE 

nebo SDK) ve verzi 1.5.0_14 a vyšší, server Apache Tomcat ve verzi 5.5.25 a některý 

z databázových serverů. Podporovány by měly být MySQL, Microsoft SQL Server a Oracle. 

Pro pilotní implementaci byl použit databázový server MySQL Community Server ve verzi 

5.0, který lze stáhnout ze stránek MySQL [25]. Po nainstalování MySQL serveru je třeba 

připravit databázi pro ActiveBPEL a uživatele, který bude mít plná práva k této databázi. 
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Aby bylo možné přistupovat k databázi ze serveru Tomcat, je třeba do něj doinstalovat 

podporu pro spojení s databází. Tu zajišťuje knihovna mysql-connector-java-5.0.4-bin.jar, 

kterou lze stáhnout též ze stránek MySQL. Soubor je třeba zkopírovat do adresáře common/lib 

v domovském adresáři Tomcatu. 

Po připravení všech prerekvizit je třeba spustit instalaci, přesněji řečeno konfiguraci 

ActiveBPEL serveru. V operačním systému Windows se instalace spouští z adresáře 

server/tomcat/config/bin spuštěním souboru config_deploy.bat. Někdy může nastat problém, 

pokud není cesta k interpreteru Javy uložena v PATH. Pro jednoduchou instalaci potom stačí 

přímo spustit soubor config.jar. Spustí se instalační průvodce, který bude vyžadovat například 

zadání cest k domovskému adresáři Tomcatu a další detaily. Podrobně je instalace 

ActiveBPEL popsána buď v adresáři doc/ nebo na stránkách ActiveVOS. Po nainstalování 

serveru je třeba ještě zaregistrovat licenci. To lze na adrese http://localhost:8080/BpelAdmin/, 

v levém menu vybrat Licence, tam kliknout na tlačítko Add a zadat vygenerovaný licenční 

klíč. 

 

Obr. 7 – Ukázka vývojového prostředí nástroje ActiveBPEL designer 

 

Pro nástroj ActiveBPEL designer je třeba také zaregistrovat licenci, což lze v dialogu, 

který se objeví při spuštění aplikace. Jak vytvářet procesy v tomto nástroji se lze naučit 

z přiloženého souboru doc/ActiveBPEL_User_Guide.pdf. Tato nápověda je poměrně 
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podrobná a užitečná. Případné další ukázky a návody lze nalézt na stránkách ActiveVOS 

v sekci in-depth. Ukázka, jak vypadá vytváření procesu v tomto nástroji, je vidět na obr. 7. 

4.3.5 Apache jUDDI 

Apache jUDDI je implementace UDDI registru vytvořená v jazyce Java. Výhodou je 

nezávislost na konkrétní platformě. Lze ji provozovat na různých verzích serverů pro Javu, 

stejně tak ji lze použít s různými databázemi, které podporují standard ANSI SQL. V této 

pilotní implementaci byla vyzkoušena verze 0.9rc4. 

Podrobný popis instalace jUDDI a všech jeho prerekvizit a také postup, jak vytvořit 

webovou službu v Eclipse, jak jí přidat na server Tomcat a zveřejnit jí v jUDDI registru je v  

[15]. Jen je třeba dát v tomto dokumentu pozor na psaní hesel pro přístup k MySQL databázi 

– jednou je použito heslo 123456 a jednou heslo juddi, takže nestačí jen prostě opsat 

konfigurace z návodu, ale je třeba přemýšlet o jejich významu. Tento dokument je zároveň 

užitečným příkladem toho, jak vytvořit webovou službu v prostředí Eclipse a jak nainstalovat 

a nakonfigurovat všechny potřebné nástroje. Stáhnout program a další podporu lze nalézt na 

stránkách Apache jUDDI [26]. 

Pro komunikaci s UDDI z programů v jazyce Java slouží knihovna s názvem UDDI4J 

[28]. Ta poskytuje funkce pro vyhledání firmy, služby a jejich detailů. 

4.3.6 gSOAP 

gSOAP [17] je generátor zdrojových kódů pro C/C++, který umožňuje snadno 

vytvářet efektivní webové služby, buď z jejich WSDL popisu, nebo z hlavičkového souboru. 

Tento nástroj se skládá ze dvou programů. První je wsdl2h, který z WSDL popisu služby 

vygeneruje hlavičkový soubor. Druhý je soapcpp2, který z hlavičkového souboru vygeneruje 

zdrojové kódy v C/C++ pro server a klienta (skeleton a stub) služby a její WSDL popis. 

Zásadní výhodou oproti vytváření webových služeb pomocí jazyka Java je řádově větší 

rychlost a to, že není ke zveřejnění služby potřeba žádný server. Zkompilovaný program už 

sám v sobě obsahuje minimální server a potřebné věci, které implementují protokol SOAP. 

Nevýhoda je, že služba nezveřejňuje automaticky svůj WSDL popis a je tedy třeba tento popis 

zpřístupnit na nějakém webovém serveru, tak aby byl pro uživatele k dispozici. 
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4.3.7 Problémy s nástroji 

Při zkoušení různých nástrojů se objevila spousta problémů. Naprosto zásadním 

problémem bylo velké množství různých verzí a možných konfigurací jednotlivých nástrojů. 

Bylo tedy potřeba dlouho zkoušet různé kombinace všech těchto nástrojů, než se podařilo 

najít plně funkční sadu. Důležité bylo později již neměnit verzi nástroje. Takhle se jako velký 

problém ukázala snaha zkombinovat použití Axis 1.1 a Axis 2. Poté, co se zjistilo, že Axis 2 

způsobuje nějaké problémy, bylo třeba přeinstalovat celý server Tomcat, protože přestaly 

fungovat služby původně vytvořené pomocí Axis 1.1. 

Problém také nastává, pokud se nainstaluje server Tomcat a na něm se třeba používá 

jUDDI server. Potom při spuštění Tomcatu z Eclipse jUDDI server nefunguje. Je to 

způsobeno tím, že při spuštění z Eclipse se používá jiná konfigurace a jiný domovský adresář 

pro Tomcat a tudíž i jiný adresář pro zveřejnění webových služeb. Je tedy potřeba najít tento 

adresář a tam jUDDI také nainstalovat. Většinou bývá někde v domovském adresáři pro 

projekty. 

Obtížné je i ladění webových procesů. V případě samotných služeb ještě občas lze 

z konzole Tomcatu v Eclipse vyvolanou chybu nějak prozkoumat a pokusit se jí odstranit. 

V případě procesů se již většinou objevuje jen chyba Internal Server Error, která sama o sobě 

toho již moc neříká. A je třeba postupnými úpravami aplikace a testováním, jestli se chyba 

objeví nebo neobjeví, najít její příčinu. Jednou z těchto chyb může být například špatně 

napsaná adresa partnerské služby nebo její nekorektní chování. 

Dalším zádrhel, který dokáže na několik dní zaměstnat, se objevuje u ActiveBPEL. 

Na serveru se ukládají zdroje (Resources), jako jsou WSDL popisy, XSD schémata, apod. 

Tyto zdroje se při zveřejnění nové verze procesu, a tedy i služby, na serveru neaktualizují. 

Dochází tedy například k špatnému popisu celé služby a při pokusu o zveřejnění nebo použití 

služby se to může projevit různými chybami. Zajímavé je, že při zveřejnění procesu se 

některé poznámky o změně verze zdroje objevují a některé ne. Po důkladném prozkoumání 

přesné SOAP komunikace mezi službou starající se o zveřejnění a ActiveBPEL designer, lze 

nalézt informace o tom, které zdroje byly změněny, a které zůstaly v původních verzích. 

Další nedostatečně popsanou nutností v ActiveBPEL je inicializace proměnných před 

tím, než se z proměnné čte, ale i v případě, že je do proměnné zapisováno. Takže nejdřív je 

třeba proměnnou inicializovat nějakou textovou hodnotou, a pak je možné přistupovat 

k jednotlivým částem proměnné. 
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Podivné chování v ActiveBPEL lze nalézt i v případě vytváření Deployment 

Descriptoru, který slouží k popisu procesu pro jeho zveřejnění na serveru. Při vytváření 

tohoto dokumentu se nastavuje typ reference na koncový bod partnerské služby. V případě, že 

je tato reference statická, je přímo definována v Deployment Descriptoru. V takovém případě 

je hodnota reference automaticky nastavena. A zde právě nastává trošku divné chování. 

Někdy je reference nastavena správně včetně všech potřebných informací, ale v některých 

případech se tyto informace automaticky nenačtou z WSDL popisu služby a je třeba například 

nahradit řetězec „FILL_IN_THE_URL“ adresou služby. Pokud není řetězec změněn, způsobí 

chybu Internal Server Error a velmi špatně se poté hledá její příčina. 

Problémy se mohou objevit i při používání knihovny UDDI4J. Je třeba dát pozor na to, 

že využívá konfigurační soubor pro nastavení parametrů pro získání dat z UDDI registrů. 

K tomuto konfiguračnímu souboru je třeba správně nastavit cestu. Problémem je opět různá 

konfigurace Tomcatu při spouštění z Eclipse a standardně mimo Eclipse. Různý je totiž i 

aktuální adresář, od kterého se vyhodnocují relativní cesty. Navíc se u UDDI4J objevily 

problémy s připojením k UDDI registrům. Nedařilo se připojení k registrům, ze kterých se 

snadno získávala data pomocí Web Services Exploreru v Eclipse. 
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5 Podobné projekty 

5.1 METEOR-S 

Jedním z větších projektů zabývajících se sémantickým webem a hlavně sémantickými 

službami a procesy je projekt METEOR-S (Managing End-To-End OpeRations) [29], který 

vznikl na University of Georgia. Částí tohoto projektu je i projekt METEOR-S Composer 

[30], který se zabývá orchestrací a skládáním webových služeb za účelem vytvoření 

webového procesu. 

METEOR-S se skládá ze dvou částí, front-end a back-end. Front-end má na starosti 

anotaci a publikaci. Hlavní části back-end jsou abstract process design, discovery, constraint 

analysis binding a exexution stages. METEOR-S používá k popisu sémantiky dat webových 

služeb jazyk OWL. Funkční sémantika webových služeb je reprezentována popisem vstupu, 

výstupu, vyjímek, pre-conditions a post-conditions. QoS specifikaci tvoří čas vykonání, 

spolehlivost, dostupnost a Service/operation level domain specific QoS metrics. 

Architektura back-end je rozdělena na čtyři části. První částí je Abstract Process 

Designer, který vytváří tok procesu použitím konstruktu na kontrolu toku poskytovaného 

v BPEL4WS (Business Process Execution Language for Web Services), representuje 

požadavky jednotlivých služeb v procesu (používá service templates) a specifikuje omezení 

procesu pro optimalizaci. Service Template se rozděluje na dvě části Service Level 

Parameters (Business Name, Geographic Location, Domain of the service) a Operation 

Semantics. 

Druhou částí back-end je Discovery Engine, ten využívá vlastní implementaci 

algoritmu pro podporu semantic querying pro služby anotované pomocí METEOR-S 

specifikace. Uživatel zadá service template a discovery engine vrátí seznam služeb, které 

zadanému template odpovídají. 

Třetí částí, je Constraint Analyzer, který vybírá služby z kandidátů, které vybral 

Discovery Engine. Zohledňuje optimalizaci a vyřešení celého problému. Skládá se 

z constraints analyser module (umožňuje reprezentovat bussines constraints v ontologiích), 

cost estimation module (vypočítává cenu podle jednotlivých faktorů, které ovlivňují výběr 

služeb pro procesy) a optimization module (vypočítává QoS pro jednotlivé služby v procesu, 

používá LINDO - celočíselné lineární programování). 
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Poslední fází je Binder, slouží k výběru služeb pro proces. Používá technologii BPEL 

a WSDL. Finální BPEL soubor pošle do BPWS4J execution engine. Celá architektura 

METEOR-S je na obr. 8. 

 

Obr. 8 – Architektura METEOR-S 
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5.2 WSMO 

Spousta podobných projektů vychází z rozsáhlé platformy pro sémantické webové 

služby nazývané WSMO (Web Service Modeling Ontology) [32]. Součástí této platformy je i 

jazyk WSML (Web Service Modeling Language), který formalizuje WSMO. Třetí částí je 

WSMX (Web Service Modelling eXecution environment), která je implementací WSMO. 

Vizí projektu WSMO je, že uživatel definuje cíl, aniž by věděl, které služby ho mohou 

naplnit, uživatel se stará jen o cíl a o zpracování se stará WSMO. 

Celý projekt je vyvíjen většinou lidmi z DERI (Digital Enterprise Research Institute), 

jejichž cílem je vytvořit reálný sémantický web. Základními principy WSMO jsou Web 

Compliance, Ontology-Based, Goal-Driven, Centrality of Mediation, Execution Semantics. 

Ve spolupráci webových služeb se využívá, jak orchestrace, tak i choreografie. Jedním 

z velkých problémů, je jak vyřešit heterogenitu ontologií používaných webovými službami, 

které spolu mají spolupracovat. Tento problém se řešení mapováním ontologií, které je 

poměrně složité a pracné. 

Zdá se, že WSMX se již prakticky používá v několika projektech. Jako příklad lze 

uvést SemanticGov [33]. Jedním s cílů současné práce je standardizace celého projektu jako 

standardu W3C. Dalším z využití WSMO je použití v eBusinessu, kde jsou současná řešení 

drahá a potřebují přizpůsobený hardware a software pro styk mezi jednotlivými obchodními 

partnery. Při navázání nového obchodního kontaktu je třeba hodně investovat do vytvoření 

nové infrastruktury. Naproti tomu WSMO poskytuje framework pro popis sémantických 

webových služeb, které je možné využít pro obchodní styk pomocí stejných technologií 

kdykoliv a kdekoliv. 

5.3 GODO 

„Spoken on layman terms, the user will have to write down its text and GODO will 

find the way of extracting the goals, composing them and make sure they reach WSMX, 

where they will match web services capabilities and will execute certain web services.“ [31] 

Projekt GODO (Goal Driven Orchestration for Semantic Web Services) začíná 

u zpracování dotazu napsaného v přirozeném jazyce a dokáže uspokojit cíle dotazu pomocí 

orchestrace sémantických webových služeb. Z přirozeného jazyka nejdřív extrahuje 

požadované cíle, které převede do odlehčené ontologie. Ontologie cílů je pak zpracována 

technologiemi sémantického webu. Po nalezení cílů je každý cíl považován za atomický 

exekuční krok. Sekvence cílů je sestavena a zpracována platformou WSMX. 
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5.4 Porovnání 

Z podobných projektů je vidět, že všechny v současnosti úspěšné projekty založily 

celou práci na myšlence webových služeb a jejich skládání. Rozdíly jsou právě ve skládání 

webových služeb. 

Projekt METEOR-S narozdíl od v této práci popisovaného projektu vychází čistě ze 

sémantického světa informací. Je mnohem rozsáhlejší, což poměrně ztěžuje jeho nasazení 

v praxi a používání. METEOR-S by mohl být inspirací pro spoustu rozšiřujících komponent, 

jako je například výběr exekutorů a jejich složení podle preferencí uživatele. 

Projekt GODO vychází z dotazu napsaného v přirozeném jazyce, nejedná se tedy jen 

o jedno klíčové slovo, ale rovnou o jakýsi částečný popis procesu, který se vyžaduje. V této 

práci se popisuje vyhledání lékárny po zadání slova paralen. V projektu GODO by stejný 

proces následoval po dotazu: „Najdi nejbližší lékárnu, kde lze koupit paralen“.  

Další zajímavou infrastrukturou pro sémantický web založenou na WSMO, která 

zkoumá procesní modely, je například IRS-III [37]. 
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6 Závěr 

6.1 Vyhodnocení 

Cílem práce bylo prozkoumat možnost využití myšlenky procesních modelů ve světě 

sémantického webu a navrhnout pilotní implementaci. V první části práce byl podrobně 

popsán celý problém a navrženo jeho řešení za pomoci webových služeb a jazyka BPEL. Celé 

řešení je rozděleno na dvě části – dirigenta a exekutory a využívá myšlenku orchestrace 

webových služeb. Druhou částí je pilotní implementace, která sloužila hlavně pro nalezení a 

vyzkoušení technologií, které lze pro danou problematiku použít. Snahou bylo navrhnout 

řešení, které bude použitelné již v dnešní době a nebude muset čekat na rozvinutí 

sémantického webu. Toto usnadňuje použití webových služeb, u kterých může být jejich 

realizace libovolná a nemusí nutně využívat informace ze sémantického webu.  

Jako největší problém se ukázaly technologie. Pro takto složitý systém neexistuje 

nástroj, který by řešil celou potřebnou funkčnost. Je tedy nutné systém poskládat z více 

komponent. K tomuto řešení přímo vyzývalo použití webových služeb, ale jako problém se 

ukázala jejich vzájemná spolupráce a hlavně snaha mít všechny služby nainstalované 

na jednom počítači. Zásadní byl výběr použitých verzí jednotlivých programů, proto je 

výběru, instalaci a použití jednotlivých nástrojů věnována velká část práce. 

Druhým největším problémem je, jak snadno a rychle vytvořit velké množství 

potřebných procesů a služeb. V této práci se počítá s ručním vytvořením BPEL procesu 

pomocí některého vývojového nástroje, což je hodně zdlouhavé. Prozkoumání, jak tuto 

činnost zautomatizovat je inspirací pro další práci. Při použití v méně rozsáhlém prostředí, 

kde stačí jen velmi omezené množství procesů, lze projekt nasadit bez problémů. 

Základním rozhodnutím před nasazením tohoto projektu někde v praxi je, jestli má 

smysl věnovat velké úsilí vytvoření nesémantických služeb, anebo jestli je lepší počkat 

na větší rozvinutí sémantického webu. 

6.2 Návrh praktického použití 

Praktické nasazení systému, které by mělo obsáhnout celý svět internetu je 

nepředstavitelně složité, protože vyžaduje existenci infrastruktury sémantického webu 

s ohromným množstvím informací. Současnou verzi programu by bylo možné nasadit 

v nějakém menším omezeném oboru nebo v jedné firmě, případně v několika firmách, které 
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jsou obchodními partnery. Například v rámci vyhledávání informací ve zdravotnictví nebo 

jako vyhledávač doplňující internetové stránky univerzity. V malém přesně ohraničeném 

oboru je totiž snadnější vytvořit databázi sémantických informací a i počet potřebných 

procesů je dostatečně malý, aby byl realizovatelný. 

Jako příklad lze uvést vyhledávání na stránkách MFF. Systém by nejen vyhledal osobu 

a pár jejích údajů, jako jsou telefon a internetová stránka, ale uměl by automaticky dohledat 

různé související informace, které lze na stránkách fakulty a na příbuzných stránkách nalézt. 

Příkladem těchto informací je rozvrh, seznam vedených nebo vypracovávaných prací a 

napsaných článků. Toto lze vyhledat i obyčejným vyhledávačem, ale chytrý vyhledávač by 

uměl z rozvrhu odvodit i vhodný čas pro setkání s touto osobou podle informací o uživateli, 

jako jsou jeho bydliště a jeho volný čas. Pokud vyhledávaná osoba napsala nějakou knihu, tak 

by systém prohledal knihovny a v případě, že by byla kniha volně k vypůjčení v knihovně, tak 

by se rovnou zobrazila možnost knihu zarezervovat. 

6.3 Future work 

Náplní práce do budoucna je, jak automaticky generovat exekutory a jednotlivé 

procesy pro třídy. To je zatím v současné verzi největší překážkou, protože to vyžaduje ruční 

programování, což pro jednotlivé exekutory, kterých mohou být tisíce, zabere podstatné 

množství času. Aby bylo možné programování exekutorů zautomatizovat, je třeba mít již 

funkční infrastrukturu sémantického webu. Funkční sémantický web totiž umožňuje mnohem 

snadněji připravit obecné dotazy v nějakém jazyce na rozhraní dotazovacích jazyků a dotazu 

v přirozeném jazyce. Po zobecnění těchto dotazů by potom mohlo být snadné udělat například 

exekutora pro nakupování, kterého lze konkretizovat podle jednotlivých tříd vyhledávaných 

slov.  

Kvalitu získaných informací by jistě velmi podpořil modul, který by dokázal ze stejně 

zaměřených exekutorů vybrat ty, kteří by na sebe lépe navazovali a hlavně ty, kteří by více 

vyhovovali preferencím uživatele. Preferencí uživatele může být například výběr poměru cena 

oproti rychlosti, nebo kvalitě dat. Pokud by existovala možnost, jak by uživatel za získané 

informace mohl zaplatit, tak by třeba některý exekutor získával data z menší, ale lacinější 

databáze a jiný z databáze s více informacemi ale dražšími. Uživatel by pak mohl ovlivnit, 

kterou variantu preferuje. Problematikou preferencí uživatele neboli personalizací se zabývají 

například projekty Personal Reader [35] nebo Avatar [36]. 



 42 

Varianta s placením za informace od exekutorů vede až k zamyšlení, jestli by nebylo 

vhodné využít metody lineárního programování. A to tak, že by uživatel mohl vybrat kolik 

nejvíce je ochoten za danou informaci zaplatit. Potom by se získala matice exekutorů a z té by 

se následně vypočítalo, které exekutory použít, aby se získala, co nejlepší data za nejméně 

peněz. Nemusí se vždy jednat o finance, podmínkou může být potřeba získat informace 

do nějakého času, a pak je možné využít techniky pro real-time programy. 

Dosud vyjmenovaná vylepšení jsou většinou inspirací pro práce většího rozsahu. Mezi 

drobnější vylepšení této implementace patří například opakované dotazování na třídu 

klíčového slova. Pokud totiž dirigent nenalezne pro třídu zadaného slova nějaký proces skončí 

chybou. Mohl by ale zavolat znovu modul pro hledání třídy, ale tentokrát s předtím získanou 

třídou, tím by se mohl najít obecnější proces, který by sice nezískal přesně požadované 

informace, ale byl by jistě větším přínosem než data žádná. Druhou možností, jak řešit 

neexistenci procesu je nadefinovat obecný, který by například vrátil odkazy nalezené 

některým z fulltextových vyhledávačů. 

Dalším poměrně snadným, ale užitečným rozšířením je využití důsledného logování 

práce dirigenta a exekutorů. Velmi důležitou informací je seznam klíčových slov, ke kterým 

nebyla nalezena třída a zároveň seznam tříd, ke kterým nebyl nalezen proces. Poměrně více 

práce by znamenalo předělat volání exekutorů ze statického na dynamické, které by využívalo 

UDDI server pro vyhledání exekutora dle zadaných parametrů. To by umožňovalo definovat 

více exekutorů k jedné operaci a z nich vybírat. Navíc se předpokládá, že služby exekutorů 

nebudou na jednom serveru, ale budou distribuováni po celé síti, takže můžu docházet 

k nedostupnosti některých serverů a zde by pak jistě přišlo vhod využití jiného exekutora, 

který by vykonával stejnou operaci, jako ten na nedostupném serveru. 

Jako vylepšení použití jazyka BPEL a stroje ActiveVOS lze navrhnout zavedení 

používání vyvolání a zachytávání vyjímek. Tuto funkčnost se v současné implementaci 

nepodařilo použít a chyby jsou tak přenášeny jako standardní informace. 

6.4 Další možná využití použitých technologií 

Navržený systém je v celé práci popisován, jen jako program, který získává informace. 

Užitečnou funkčnost by jistě přineslo jeho rozšíření na program, který může i něco měnit a 

vykonávat. Například objednávat zboží, letenky, ubytování a jiné. Webové služby není 

problém naprogramovat, tak aby něco objednaly, ale volání dirigenta je bezestavové, takže 

není možná komunikace s uživatelem v průběhu vykonávání procesu. O tuto funkčnost by 
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bylo třeba systém doplnit, protože je v takovém případě potřeba nabídnout uživateli výběr 

z několika možností, požádat uživatele o potvrzení objednávky a podobně. 

V případě příkladu s objednáním paralenu by takto rozšířený nástroj uměl vyhledat 

v elektronických obchodech nabízené léky. Z těch by vybral ty, které odpovídají paralenu, 

nebo jemu podobným lékům, a nabídl by uživateli možnost vybrat si, který konkrétní, a ve 

kterém obchodě, tento lék objednat.  

Takto upravený program by dále bylo třeba vylepšit o možnost zadat složitější dotazy, 

než jen zadání jednoho klíčového slova. Nejlépe pokud by uměl rozeznat dotaz napsaný 

v přirozeném jazyce a ten vykonat. Tím ale vzniká už dost jiný systém, než ten, který je v této 

práci popisován, jen pouze využívá stejné technologie, jak jsou webové služby a BPEL. 
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Příloha 1. WSDL a BPEL definice dirigenta 

Struktura vstupních a výstupních zpráv, které jsou definované ve WSDL popisu 

webové služby dirigenta. Celý WSDL popis dirigenta lze nalézt na přiloženém CD. 

Vstupní zpráva: 

            <xsd:element name="ziskej_informace"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="klicove_slovo" 
                            type="xsd:string" /> 
                        <xsd:element name="informace_o_uzivateli" 
                            type="tns:informace_o_uzivateliType" /> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
 
            <xsd:complexType name="informace_o_uzivateliType"> 
                <xsd:sequence maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 
                    <xsd:element name="vlastnost" type="xsd:string" /> 
                    <xsd:element name="hodnota" type="xsd:string" /> 
                </xsd:sequence> 
            </xsd:complexType> 
 

Výstupní zpráva: 

            <xsd:element name="ziskej_informaceResponse"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
                        <xsd:element name="souhrnne_informace" 
                            type="xsd:string" /> 
                        <xsd:element name="trida" type="xsd:string" /> 
                        <xsd:element name="informace_o_slovu" 
                            type="tns:informace_o_slovuType" /> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
 
            <xsd:complexType name="informace_o_slovuType"> 
                <xsd:sequence maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 
                    <xsd:element name="podmet" type="xsd:string" /> 
                    <xsd:element name="vlastnost" type="xsd:string" /> 
                    <xsd:element name="hodnota" type="xsd:string" /> 
                </xsd:sequence> 
            </xsd:complexType> 
 

Chybová hláška: 

            <xsd:element name="ziskej_informace_slovo_nenalezeno"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence> 
 
                        <xsd:element 
                            name="ziskej_informace_slovo_nenalezeno" 
                            type="xsd:string"> 
                        </xsd:element> 
                    </xsd:sequence> 
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                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 

 

Struktura podstatných částí ve zdrojovém kódu BPEL procesu. Popsány jsou podstatné 

části, vynecháno je zejména propojení jednotlivých volání, které je řešené pomocí BPEL 

aktivity link a podmínek, které na této aktivitě lze definovat. Dále je vynecháno ošetření 

chybových stavů. Celý zdrojový kód procesu, lze nalézt na přiloženém CD. 

Definice partnerských služeb: 

<bpel:partnerLinks> 
  <bpel:partnerLink myRole="ziskavac_informaci" name="dirigentLT" 
                    partnerLinkType="ns1:dirigentLT"/> 
  <bpel:partnerLink name="najdi_tridu3LT" 
                    partnerLinkType="ns2:najdi_tridu3LT"    
                    partnerRole="vyhledavac_tridy"/> 
  <bpel:partnerLink name="najdi_procesLT_x"   
                    partnerLinkType="ns4:najdi_procesLT_x"  
                    partnerRole="vyhledavac_procesu_x"/> 
  <bpel:partnerLink name="pmLT" partnerLinkType="ns3:pmLT"  
                    partnerRole="vykonavac_procesu"/> 
</bpel:partnerLinks> 
 

Přijímání vstupních informací procesem: 

<bpel:receive createInstance="yes" name="Volani_dirigenta"  
              operation="ziskej_informace" partnerLink="dirigentLT"  
              variable="ziskej_informace"> 
</bpel:receive> 
 

Volání služby, která nalezne třídu klíčového slova, a přiřazení výsledku do proměnné: 

<bpel:invoke inputVariable="najdi_tridu" name="Najdi_tridu"  
             operation="najdi_tridu" outputVariable="najdi_triduResponse"   
             partnerLink="najdi_tridu3LT"> 
</bpel:invoke> 
<bpel:assign name="Trida_pro_najdi_proces"> 
  <bpel:copy> 
    <bpel:from variable="najdi_triduResponse"> 
      <bpel:query>trida</bpel:query> 
    </bpel:from> 
    <bpel:to variable="najdi_proces"> 
      <bpel:query>trida</bpel:query> 
    </bpel:to> 
  </bpel:copy> 
</bpel:assign> 
 

Volání služby, která nalezne proces pro třídu, a přiřazení získaných informací do 

proměnných. Zvlášť jsou zkopírovány souhrnné informace o procesu a reference na webovou 

službu procesu: 

<bpel:invoke inputVariable="najdi_proces" name="Najdi_proces"  
             operation="najdi_proces" outputVariable="najdi_procesResponse"  
             partnerLink="najdi_procesLT_x"> 
</bpel:invoke> 
<bpel:assign name="Proces_pro_volani_procesu"> 
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  <bpel:copy> 
    <bpel:from variable="najdi_triduResponse"> 
      <bpel:query>trida</bpel:query> 
    </bpel:from> 
    <bpel:to variable="ziskej_informaceResponse"> 
      <bpel:query>trida</bpel:query> 
    </bpel:to> 
  </bpel:copy> 
  <bpel:copy> 
    <bpel:from variable="najdi_procesResponse"> 
      <bpel:query>proces_info/adresa</bpel:query> 
    </bpel:from> 
    <bpel:to variable="ziskej_informaceResponse"> 
      <bpel:query>souhrnne_informace</bpel:query> 
    </bpel:to> 
  </bpel:copy> 
  <bpel:copy> 
    <bpel:from> 
      <bpel:literal> 
        <wsa:EndpointReference xmlns:s="http://www.example.org/pm/"> 
          <wsa:Address> 
            http://localhost:8080/active-bpel/services/pmLTService 
          </wsa:Address> 
          <wsa:ServiceName PortName="pmLTServicePort">   
            s:pmLTService 
          </wsa:ServiceName> 
        </wsa:EndpointReference> 
      </bpel:literal> 
    </bpel:from> 
    <bpel:to variable="reference_na_proces"/> 
  </bpel:copy> 
  <bpel:copy> 
    <bpel:from variable="najdi_procesResponse"> 
      <bpel:query>proces_info/adresa</bpel:query> 
    </bpel:from> 
    <bpel:to variable="reference_na_proces"> 
      <bpel:query>wsa:Address</bpel:query> 
    </bpel:to> 
  </bpel:copy> 
  <bpel:copy> 
    <bpel:from variable="reference_na_proces"/> 
    <bpel:to partnerLink="pmLT"/> 
  </bpel:copy> 
</bpel:assign> 
 

Volání služby, která vykoná proces pro třídu, a zkopírování získaných informací do 

výstupní zprávy: 

<bpel:invoke inputVariable="pm" name="Volani_procesu" operation="pm"  
             outputVariable="pmResponse" partnerLink="pmLT"> 
</bpel:invoke> 
<bpel:assign name="Informace_na_vystup"> 
  <bpel:copy> 
    <bpel:from variable="pmResponse"> 
      <bpel:query>informace_o_slovu</bpel:query> 
    </bpel:from> 
    <bpel:to variable="ziskej_informaceResponse"> 
      <bpel:query>informace_o_slovu</bpel:query> 
    </bpel:to> 
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  </bpel:copy> 
</bpel:assign> 
 

Vrácení výstupní zprávy na konci procesu dirigenta: 

<bpel:reply name="Vraceni_informaci" operation="ziskej_informace"  
            partnerLink="dirigentLT" variable="ziskej_informaceResponse"> 
</bpel:reply> 
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Příloha 2. WSDL a BPEL definice procesu pro t řídu 

Podstatné části WSDL popisu ukázkového procesu pro třídu lék. Tento popis je stejný 

pro všechny procesní modely pro různé třídy. Rozdíl je poze v poslední části WSDL popisu, 

kde je definován konkrétní název služby a její adresa. 

Struktura vstupní zprávy: 

            <xsd:element name="pm"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence maxOccurs="1" minOccurs="1"> 
                        <xsd:element name="klicove_slovo" 
                            type="xsd:string" /> 
                        <xsd:element name="trida" type="xsd:string" /> 
                        <xsd:element name="informace_o_uzivateli" 
                            type="tns:informace_o_uzivateliType" /> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
 
            <xsd:complexType name="informace_o_uzivateliType"> 
                <xsd:sequence maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 
                    <xsd:element name="vlastnost" type="xsd:string" /> 
                    <xsd:element name="hodnota" type="xsd:string" /> 
                </xsd:sequence> 
            </xsd:complexType> 
 

Struktura výstupní zprávy: 

            <xsd:element name="pmResponse"> 
                <xsd:complexType> 
                    <xsd:sequence maxOccurs="1" minOccurs="1"> 
                        <xsd:element name="informace_o_slovu" 
                            type="tns:informace_o_slovuType" /> 
                    </xsd:sequence> 
                </xsd:complexType> 
            </xsd:element> 
 
            <xsd:complexType name="informace_o_slovuType"> 
                <xsd:sequence maxOccurs="unbounded" minOccurs="0"> 
                    <xsd:element name="podmet" type="xsd:string" /> 
                    <xsd:element name="vlastnost" type="xsd:string" /> 
                    <xsd:element name="hodnota" type="xsd:string" /> 
                </xsd:sequence> 
            </xsd:complexType> 
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BPEL popis ukázkového procesu pro třídu lék, tento proces pouze vrátí pevně napsané 

informace: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<bpel:process xmlns:bpel="http://docs.oasis-
open.org/wsbpel/2.0/process/executable" 
xmlns:ns1="http://www.example.org/pm/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="pm_lek" 
suppressJoinFailure="yes" targetNamespace="http://pm_lek"> 
   <bpel:import importType="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"  
location="../wsdl/pm.wsdl" namespace="http://www.example.org/pm/"/> 
   <bpel:partnerLinks> 
      <bpel:partnerLink myRole="vykonavac_procesu" name="pm_lekLT" 
partnerLinkType="ns1:pmLT"/> 
   </bpel:partnerLinks> 
   <bpel:variables> 
      <bpel:variable element="ns1:pm" name="pm"/> 
      <bpel:variable element="ns1:pmResponse" name="pmResponse"> 
         <bpel:from> 
            <bpel:literal> 
               <ns1:pmResponse> 
                  <informace_o_slovu> 
                     <podmet>lek</podmet> 
                     <vlastnost>dela</vlastnost> 
                     <hodnota>uzdravuje</hodnota> 
                  </informace_o_slovu> 
               </ns1:pmResponse> 
            </bpel:literal> 
         </bpel:from> 
      </bpel:variable> 
   </bpel:variables> 
   <bpel:sequence> 
      <bpel:receive createInstance="yes" operation="pm" 
partnerLink="pm_lekLT" variable="pm"/> 
      <bpel:reply operation="pm" partnerLink="pm_lekLT" 
variable="pmResponse"/> 
   </bpel:sequence> 
</bpel:process> 


