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Úvod 

Informační systémy podniku byly po dlouhá léta tvořeny jako samostatné entity, kdy každý 

podporoval pouze určitou část podnikových procesů. Díky současnému tlaku na urychlení 

procesů, jak v rámci podniku, tak mezi podnikem a jeho bezprostředním okolí dochází ke 

zvýšení požadavků na podnikové IS. Logickým krokem je v tomto případě integrace všech 

informačních systémů podniku do jedné struktury. Tyto systémy jsou mnohdy velice 

různorodé, což klade složité nároky na integrační postupy. Jedno z možných řešení je 

standardizovat integrační proces pomocí jasně popsaných struktur a postupů. Servisně 

orientovanou integraci považuji za takovýto příklad. 

Přestože původní požadavky na Servisně Orientovanou Architekturu (dále SOA) vycházejí 

z potřeby integrovat heterogenní informační systémy, je možné tyto postupy použít i na 

vývoj nového informačního systému či skupiny informačních systémů.  

Tato práce je nejen popisem Servisně Orientované Architektury jako celku, ale i 

zaměřením na návrh, implementaci a řízení procesů při integraci. Důraz je kladený 

zejména na integraci lidského činitele a spolupráci lidí s takovýmto systémem.  

Cílem této práce je rozšířit povědomí o Servisně Orientované Architektuře a poukázat na 

skutečnost, že tato myšlenka již překonala své první krůčky a je vhodná ke zvážení i pro 

implementaci integračních procesů v místech, pro která dříve nebyla uvažována. 

Pro tyto účely je práce rozdělena do několika kapitol. V první části je cílem seznámit 

čtenáře s důležitými aspekty Servisně Orientované Architektury, včetně historických a 

normativních souvislostí tak, aby bylo možné tyto znalosti použít pro druhou část práce. V 

té je na příkladu ukázána připravenost a „dospělost“ současných nástrojů pro tvorbu SOA 

řešení se zakomponovanými úlohami pro lidskou spolupráci. Na základě znalostí 

získaných při zpracovávání práce a zkušeností při implementaci je v další části pokus o 

nástin vývoje do budoucnosti. Přestože se očekává obeznámení s programovacími 

metodami, neměla by neznalost této problematiky být přímou překážkou k porozumění 

textu. Následující text blíže popisuje jednotlivé kapitoly. 

Pojem SOA a v dnešní době propagovaný návazný pojem Servisně Orientovaný Přístup 

(Service Oriented Approach) je velice široký a není cílem této práce popsat veškeré 

aspekty SOA. Proto je v první kapitole s názvem Servisně Orientovaná Architektura tento 

pojem rozveden zejména z historického hlediska. Při zpracovávání této kapitoly jsem vzal 
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v úvahu geneze důležitých architektur a myšlenek, které vedly k SOA. Dále tato kapitola 

rozebírá důležité normativní aspekty, které podporují nejdůležitější složku SOA a to 

interoperabilitu napříč obchodními vztahy. V této kapitole je také provedena rešeršní práce 

na téma lidské spolupráce s projekty implementovanými v architektuře SOA.  

V kapitole druhé s názvem Nástroje pro práci se SOA je probrán seznam významných 

dodavatelů SOA řešení s ohledem na vývoj v posledních několika letech. Dále je zde 

popsán IBM Websphere Integration Developer a další nástroje, které jsem si vybral pro 

zpracovávání případové studie a implementace. 

Třetí kapitola, Případová studie - Document Management Systém, popisuje analýzu 

problému rozšíření stávajícího informačního systému o procesy zahrnující interakci 

s lidským činitelem. V této kapitole jsou také rozebrány veškeré záležitosti, které bylo 

nutné vyřešit pro naprogramování příkladu a také další aspekty, které bude nutné vyřešit, 

aby byl systém plně využitelný pro všechny procesy podniku.  

Poslední kapitola, Vývoj do budoucnosti, zahrnuje předpoklad vývoje SOA a IT obecně 

v následujících letech. Tento text je sestaven nejen jako vlastní úsudek na základě 

zkušeností získaných při zpracovávání práce, ale také jsou v něm využity získané studie. 
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1. Servisně Orientovaná Architektura 

1.1. Konvence 

Slova psaná kapitálkami MUSÍ, NESMÍ, POŽADOVÁNO, MŮŽE, NEMŮŽE, MĚL BY, 

NEMĚL BY, JE DOPORUČENO, SMÍ a VOLITELNÉ a jejich přechýlené tvary, nechť 

jsou interpretovány jako v RFC 2119 [35] s ohledem na jejich autorský překlad do českého 

jazyka s následujícím převodem: 

MUSÍ MUST 

NESMÍ,NEMŮŽE MUST NOT 

POŽADOVÁNO REQUIRED 

MĚL BY SHOULD 

NEMĚL BY SHLOULD NOT 

JE DOPORUČENO RECOMMENDED 

SMÍ, MŮŽE MAY 

VOLITELNÉ OPTIONAL 

Přestože je možné docílit stavu, kdy se dá daná architektura považovat za Servisně 

orientovanou mnoha způsoby, prosazuje se v současnosti hlavně řešení založené na XML a 

webových standardech. Proto, pokud nebude napsáno jinak, bude v následujícím textu 

uvažováno právě takovéto řešení. 

1.2. Důvody vedoucí ke vzniku SOA 

Tato kapitola se pokusí odpovědět na otázku jaké potřeby vedly k zavedení takových 

konceptů jako je SOA. V první části bude zaměřena spíše na historický pohled, ve druhé 

na potřeby z pohledu současných společností. 

IT jako součást podniku musí vždy reflektovat vlastnosti podniku a přizpůsobovat se 

podmínkám v podniku panujícím. Veškeré podnikové procesy procházejí postupem času 

změnami a proto je nutná reakce informačních technologií na tyto probíhající změny. 

V dobách sálových počítačů a programů běžících dávkově bylo nutné nahradit dávku 

novou dávkou a to jen ve chvíli, kdy nebyla zpracovávána žádná data. Při přechodu na 

osobní počítače, propojení podnikových systémů do sítí a multiplikaci možných zdrojů a 
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příjemců dat, potažmo informací bylo nutné vyvinout nové technologie umožňující 

rychlejší reakce na tyto změny. Prvním směrem bylo rozdělení překladu na části - 

knihovny a jejich připojení (přilinkovávání) až v průběhu sestavování samotného 

programu. Toto urychlilo část překládání, neboť se knihovny nemusí vždy překládat. 

Druhým krokem bylo úplné oddělení knihoven a jejich nahrávání až ve chvíli jejich 

skutečné potřeby. Tímto způsobem byl vyvinut koncept dynamicky linkovaných knihoven, 

jak v systémech typu unix/linux (většinou s příponou .so), tak i v MS OS (knihovny .dll). 

Toto ovšem urychlilo jen reakce na 

změnu ve formě zrychlení vývojového 

cyklu a sdílení běžných funkcí. Dále ale 

bylo potřeba komunikovat i mezi více 

součástmi systému a posléze i mezi více 

různorodými součástmi různorodých 

systémů. Tato geneze vedla ke 

komponentním systémům, které byly 

více či méně vázány na operační 

systémy, nad kterými byly spouštěny, až 

k Servisně Orientované Architektuře. 

 
Obr. 1Ukázka vývoje a modularity v jednotlivých konceptech 

Servisně Orientovanou Architekturou rozumíme takovou množinu systémů, kde je možné 

účastníky rozdělit do dvou podmnožin. Jedna podmnožina obsahuje programové součásti 

nabízející službu a druhá obsahuje součásti tuto službu „užívající“. Termíny služba, 

poskytnutí a užívání služby nechť jsou nezávislé na technologiích, filosofiích i 

programovacích jazycích. Je pouze nutné nastavit komunikaci.  

Za posledních cca 20-30 let investovaly podniky nemalé finanční prostředky do 

implementace rozsáhlých systémů podporujících některé části běhu daného podniku. 

Nezřídka se stávalo, že jeden podnik provozoval desítky, v některých případech i stovky, 

jednotlivých systémů. V takovýchto případech bylo složité uhlídat, zda se neduplikují 

některá data, nebo procesy. Jedním z řešení je nahradit několik stávajících systémů (tzv. 

legacy systémy) systémem jediným, všeobsahujícím. Toto řešení nemusí být vhodné hned 

z několika důvodů: 

 Budoucnost

Statické

 knihovny

Dynamické knihovny

Komponentní systémy

Servisně orientované systémy

ModularitaSpecializace

Č
as prvního vzniku
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• Vysoké náklady již vynaložené na stávající systémy (viz. výše) 

• Dané systémy pokrývají specifické procesy – není třeba „znovuobjevovat 

kolo“ 

• Dané systémy jsou již „zaběhané“ 

o uživatelé s nimi umí pracovat 

o jsou historicky odzkoušeny 

o je známo jejich chování v extrémních situacích 

Proto vznikla potřeba takovéto systémy ponechat a navzájem je propojit – integrovat.  

Historicky probíhalo propojování jednotlivých systémů podniků na bázi každý s každým a 

většinou na bázi proprietárních protokolů. Tudíž pro N systémů bylo vždy nutné mít 

řádově  

2
)1(* −NN
 tj. O(N2) 

různých komunikačních komponent včetně protokolů, datových typů a datových 

transformací. Proto bylo nutné toto minimalizovat alespoň společnými protokoly a 

komunikačními kanály (např. v této práci zpracovávané web services). Současný vývoj 

vede ještě ke snaze tyto počty linearizovat např. pomocí ESB (viz. 1.3.7 ESB), kde každý 

systém má pouze jeden adaptér na ESB, zároveň se sjednoceným datovým modelem. 

V tomto případě je již potřeba pouze O(N) datových transformací – vždy „na“ a „ze“ 

společného datového modelu. Geneze od separátních systémů až k systémům typu ESB je 

znázorněna v příloze číslo 1. 

Je nutné si uvědomit, že v každou chvíli působí na podnik při jeho činnosti několik vlivů a 

to ve dvou rovinách, jak je ukázáno na následující ilustraci. 

Vertikální, která by se dala nazvat interní, sadou vlivů jsou různé přístupy k IT na různé 

úrovni podniku. Tyto úrovně budou popsány více v kapitole 1.4 Co (vše) je SOA.  

Horizontální, tj. externí, vlivy působící na podnik jsou potřeby spolupráce s dodavateli, 

odběrateli a také státní správou. Podnik tlačí dodavatele k co největšímu snížení nákladů, 

čehož se dá dosáhnout od standardizování komunikace, až po just-in-time dodávání zboží. 
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Obr. 2Vlivy na podnik 

 

1.3. Související pojmy 

V historii informačních technologií se objevilo několik proudů, které posunuly informační 

systémy zejména z hlediska jejich vývoje a podpory v podniku o stupeň blíže k ideálnímu 

systému, tj. systému, který bude fungovat přesně dle potřeb společnosti a v případě 

jakékoliv změny bude okamžitě a nejlépe automaticky pozměněn tak, aby opět 

stoprocentně podporoval podnik. Některé myšlenkové proudy jsou dodnes rozpoznatelné 

v konceptech typu SOA. 

V této podkapitole jsou v první části popsány takové důležité koncepty, které měly ve 

svém důsledku podstatný vliv na formování SOA jako celku. Ve druhé části jsou zde 

popsány normativní prvky, které právě svou standardizací napomohly rozšíření SOA. 

V poslední části jsou představeny pojmy, které naopak ze SOA vycházejí a rozšiřují 

možnosti použití konceptů SOA v praxi. 

1.3.1. Komponentní systémy 

Myšlenka na rozdělení systému na několik autonomních součástí, které se budou navzájem 

volat, není nová a neobjevila se až s příchodem SOA, ale byla již obsažena, byť na nižší 

úrovni, v Komponentních systémech. Abychom mohli popsat Komponentní systémy, 

musíme nejprve definovat pojem komponenta. Dle [24] je několik definic komponenty. 

Pro tuto práci je nejvhodnější definice pod bodem 1. 

„Komponenta je softwarový objekt sloužící k interakci s dalšími komponentami, 

zprostředkovávající danou funkcionalitu nebo množinu funkcionalit. Komponenta má jasně 
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definované rozhraní a její chování se řídí předepsanými vzorci chování, které jsou 

společné všem komponentám v rámci architektury.“ 

Historicky se uchytily dva komponentní systémy, a to CORBA od skupiny OMG a COM / 

DCOM od společnosti Microsoft.  

COM / DCOM 

Pod pojmem COM (Component Object Model) rozumíme sloučení několika různých 

technologií. Zejména se jedná o DCOM (Distributed COM) a OLE (Object Linking and 

Embedding). Tato technologie je závislá na MS platformě, i když existují řešení pro jiné 

než pro MS OS (COMsource od Open group). V současné době tvorba nových komponent 

upadá ve prospěch řešení založených na .NET frameworku, neboť CLR (Common 

Language Runtime) byl vyvinut jako nástupce.  

Každý COM či COM+ objekt musí implementovat rozhraní (interface), které je potomkem 

od IUnknown a implementuje tři základní funkce  

AddRef(), Release() a QueryInterface() 

První dvě by měly sloužit pro účely počítání referencí a případného garbage collectingu 

nepotřebného objektu a poslední jmenovaná pro „přetypování“ na správné rozhraní a 

možnost volání jeho funkcí.  

Pro popis rozhraní slouží jazyk MIDL (Microsoft Interface Definition Language), který 

kromě popisu funkce obsahuje i notaci uzavřenou v hranatých závorkách, kde se například 

udávají identifikátory (viz dále), typy parametrů a další parametry potřebné či vhodné pro 

implementaci volajících metod. 

Hlavním identifikátorem je tzv. GUID, což je 128-bitový globální identifikátor a jeho 

tvorba by měla zajistit co nejmenší statistickou pravděpodobnost, že dva různé objekty 

budou mít stejné GUID. Použití GUID zajišťuje, že i dvě verze stejného objektu, každá 

s jinou funkčností, budou mít jiné GUID, tzn. komponenta volající funkčnost novějšího 

objektu nezavolá náhodou starší, byť jsou v systému přítomné obě. Každé rozhraní je také 

identifikováno pomocí IID – Interface ID, které je ovšem také typu GUID. Vývojové 

prostředí, které poskytují nástroje pro tvorbu COM komponent, umožňuje přímé 

vygenerování GUID pro rozhraní i objekt. Stejného cíle se dosáhne i jinými metodami, 

např. zavoláním programu guidgen.exe. Dnes existují pro generování GUID i online 

nástroje např [http://createguid.com/].  
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DCOM jako distribuovaná varianta COM již byla schopna postihnout některé požadavky 

na spolupráci na dálku a adresování v rámci rozsáhlých sítí a byla následována konceptem 

COM+ (nyní přejmenováno na .NET Enterprise Services[3]) - tj. COM obohaceným o 

události a distribuované transakce, a tím se tato varianta stala konkurentem CORBA. 

CORBA a CORBA Component Model 

CORBA (Common Object Request Broker) je technologie prosazovaná OMG (Open 

Management Group). Slouží ke sjednocení volání metod objektů jak v rámci jednoho 

procesu, tak vzdáleně. Pro oddělení implementace od rozhraní slouží v CORBA jazyk IDL 

(interface definition language). Stejně jako u COM komponent dochází poté 

k implementaci takového rozhraní v jednotlivých programovacích jazycích. Zde profituje 

Java, neboť má typy a strukturu velice podobnou IDL, a proto není třeba provádět mnoho 

změn, na rozdíl od např. C/C++, kde je vždy nejprve nutno provést konverzi datových 

typů.  

Stejně jako u jiných řešení je i u CORBA nutné provést dvě instancializace typů dle IDL, a 

to jak na serveru (tj. poskytovateli funkcionality), kde je nutná i implementace příslušných 

funkcí, tak na straně klienta (tj. spotřebitele funkcionality), kde je vytvořena tzv. proxy, tj. 

třída, která místo přímého spuštění kódu funkce vyvolá příslušný požadavek na server a 

postará se o správné vrácení návratových hodnot. 

Ostatní koncepty 

V této souvislosti je ještě nutné zmínit Java Beans, koncept vytvořený pro jazyk Java od 

společnosti Sun. Java Beans jsou spíše konceptem best practices a jmenných konvencí 

nežli uceleným systémem. V roce 1997 přišla společnost IBM s rozšířením J2EE o tzv. 

Enterprise Java Beans, což již postihuje potřebnou množinu funkcionalit. S EJB je možné 

se setkat i v dnešních architekturách většinou v napojení na nějaký systém. Více je 

rozebráno v kapitole 1.3.6 JMS. 

Dále existuje několik systémů zejména v akademické sféře, které se věnují komponentním 

systémům. Zde je vhodné uvést práci na Katedře softwarového inženýrství 

Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, a to projekt SOFA a jeho nejnovější 

verzi 2.0, která je plnohodnotným řešením pro komponentní systémy od podpory návrhu 

architektury po spouštění a podporu za běhu [SOFA2.0]. Z práce [SOFA2.0] lze také získat 

informace o dalších systémech, a to takových, které: 
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• slouží pouze podpoře architektury  

o Acme, Darwin a Wright 

• jsou samostatným rozšířením jazyka Java a podpory za běhu 

o ArchJava a Java/A 

• kompletní nástroje 

o Fraktal 

Porovnání komponentních systémů a SOA  

Tomuto tématu se velice vhodně věnuje například Helmut Petritsch v [15]. Nazývá krok od 

komponentních architektur k SOA „spíše evolucí než revolucí“. Komponentní systémy 

byly zaměřeny na interoperabilitu uvnitř systému, byť se jednotlivé součásti mohou 

nacházet fyzicky na vzdálených místech i jiných operačních systémech. SOA na druhou 

stranu je cílena nejen na komunikaci uvnitř, ale i na komunikaci vně. Přestože se tato práce 

zabývá zejména prací v rámci podniku, mělo by být zajištěno, aby komunikace s vnějšími 

entitami byla pouze otázkou nastavení a zabezpečení. Tato práce se věnuje zejména 

Servisně Orientovaným Architekturám z hlediska webových služeb, ale vhodně nastavená 

komponentní architektura v podstatě splňuje definici Servisní Orientace, dokonce za cenu 

menších „nákladů na přenos“ tj. parsování zpráv a podobně. Na druhou stranu byly 

webové služby dnes přijaty za de-facto standard, kterým se řídí více společností a proto je 

možnost spolupráce rozsáhlejší než v případě původních komponentních systémů. 

Dokonce je dle [15] vhodné rozdělit rozhraní na dvě části – veřejné, tj. takové, jaké je 

popisováno v této práci pomocí Webových služeb a interní, ve kterém se využije například 

JMS a podobných mechanizmů urychlujících komunikaci. Česky by se tento koncept dal 

pojmenovat jako fasáda[15]. Problematice přesného rozlišení SOA bude věnována 

samostatná kapitola 1.4 Co (vše) je SOA. 

1.3.2. Web Services 

Web Service –česky webová služba je definována v [24] jako  

„Softwarový systém navržený pro podporu interakce a spolupráce různých zařízení přes 

počítačovou síť. Součástí je rozhraní popsané ve strojově čitelném formátu (konkrétně 

WSDL). Další systémy spolupracují s webovou službou popsaným způsobem pomocí Zpráv 



 - 14 - 

SOAP, typicky použitím protokolu HTTP pro přenos a XML serializace dat dohromady 

s dalšími standardy souvisejícími s Webem.“ 

I přes náročnost na zdroje při odesílání a přijímání zpráv se Webové služby zasloužily o 

standardizaci spolupráce různých na sobě původně nezávislých subjektů. Díky snadno 

čitelnému a jasně definovanému XML formátu, a to jak na straně popisu služby (WSDL), 

tak i v samotných zprávách, a podpoře tohoto formátu na různých platformách je možné 

hovořit o univerzálním nástroji. Tato kapitola bude věnována zejména popsání pojmů, 

které jsou s webovými službami úzce svázány a bez kterých by webové služby neměly 

takový úspěch, nebo naopak, které byly vyvinuty právě pro použití v rámci webových 

služeb. 

XML 

XML rozhodně patří do první skupiny výše popsaných pojmů, tj. těch, bez nichž by zřejmě 

Webové služby nikdy nedosáhly takového rozšíření, jaké v současné době mají. Pro 

interoperabilitu mezi systémy je vždy potřeba data nejen umět odesílat a přijímat, ale je 

nutné je také interpretovat. Několik historických formátů (norma EDI a podnormy 

EDIFACT apod.) se vydalo cestou kopírující fyzické dokumenty. Popis dat a jejich 

strukturu nahrazuje typ zprávy, která je přenášena[32] a to v binární podobě. Každá zpráva 

je složena z jednoho či více datových elementů, typ a význam je jasně určen na začátku 

zprávy identifikátorem. Seznam identifikátorů a typů zpráv je dán normou[33]. 

XML ( eXtensible Markup Language) je standard vzešlý ze SGML (Standard Generalized 

Markup Language USI 8879:1986[12]). Přestože stejně jako EDI obsahuje jak data, tak 

jejich popis (metadata), neexistuje centrální autorita, která by přikazovala podobu XML 

dokumentu s nějakým typem dat. 

„Sada značek v XML není pevná, ale může být definována pro různé sady dokumentů 

různě. Definice sady značek může být součástí definice XML dokumentu, může být 

specifikována odkazem, nebo může být dohodnuta předem.“[12] 

Takovýmto popisným prvkem může být například DTD (Document Type Definition - 

definice typu dokumentu), XML Schema nebo další jazyky sloužící pro popis sémantiky 

dokumentu. Dokument XML propojený s DTD či XML Schéma popisem již nabízí stejnou 

možnost a sílu validace a popisu jako EDI. Na rozdíl od EDI je XML formátem textovým, 

což přináší jak výhody tak nevýhody. Mezi výhody patří vysoká přenositelnost mezi 
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různými platformami, lepší čitelnost dokumentu lidmi v případě problémů. Což ostatně 

dokládá věta v [12] při rozebírání výhod a nevýhod převedení XML značek do jejich 

binární podoby (odkazu do slovníku značek) :  

„Na druhou stranu se (použitím binárních formátů) však vzdáváme některých výhod 

klasického XML, jako je například čitelnost a modifikovatelnost člověkem (což někteří 

považují za vůbec nejvýznamnější vlastnost XML a jeden z hlavních důvodů, proč se tak 

rozšířil)“[12] 

Mezi nevýhody patří značná náročnost na prostor (EDI zprávy jsou přibližně desetkrát 

menší než XML[20]). Pro další srovnání EDI a XML včetně popisu evoluce těchto dvou 

formátů je nejlepší publikace Dirka Vanderbista [20], byť s daty z roku 2002 kdy byla 

zpracována. Zde je vhodné vyzdvihnout ještě jednu výhodu XML, a to je určitá přirozená 

převoditelnost na objekty díky podobné strukturovanosti. Dále jako jednu z výhod EDI je 

možné uvést jeho širokou podporu od dodavatelů a velké množství implementací, ale 

postupně jsou komunikace založené na EDI systémech nahrazovány právě komunikacemi 

založenými na XML (např. OpenTravel pro cestovní ruch a UBL pro výměnu obchodních 

dat[12]). 

Díky podpoře v různých programovacích jazycích (takřka nativní podpora v .NET jazycích 

a J2EE) a množství nástrojů pracujícími s XML (XSLT, XPath, DOM apod.) se stává tento 

formát i přes některé nevýhody často používaným formátem pro ukládání a přenos dat. 

Zároveň jsou postupně eliminovány nevýhody, např. lepší implementací DOM parsování, 

kompresí při přenosu (HTTP 1.1) nebo implementací jednoduchých procedur pro 

serializaci/deserializaci. Díky svým vlastnostem a rozšíření je XML kandidátem na vlastní 

nástroje specifikované přímo na optimalizaci dat uložených v XML formátu. V [12] je 

tomuto tématu věnována dokonce samostatná kapitola o kompresi XML dat, kde kromě 

obecného úvodu o kompresi dat a charakteristice XML dokumentů jsou uvedeny i některé 

nástroje pro kompresi XML dat včetně jejich charakteristiky, jako například XMill (asi 

nejznámější), XMLPPM (vysoký výkon), XGrind (umožňuje jednoduché dotazování i nad 

komprimovanými daty), XPress (vylepšené dotazování nežli XGrind), XQueC 

(komplexnější nástroj, volí ze dvou typů komprese dle výkonu nad daným dokumentem), 

BiM (ISO/IEC 23001-1, vyvinuto pro soubory obsahující multimediální data), ASN.1 

(spíše třída kódování, použito pro Fast Web Services, vyžaduje XML Schéma na obou 

stranách), Fast Infoset (aplikace ASN.1, slovníková komprese) a další.  
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Zároveň ale neslouží XML jen pro data, ale používá se i jako základ pro třídu 

programovacích jazyků, jak pro samotnou práci s jinými XML dokumenty, jako je 

například XSLT, XSD, tak pro jazyky sloužící k jiným účelům, zejména jako 

interpretované skriptovací jazyky např. zde uváděný BPEL, nebo XS [44], MetaL [34] 

apod. Proto je pro tuto práci pochopení XML zásadním bodem, jelikož slouží nejen jako 

zdroj popisných informací, metadat a formátů zpráv (WSDL,SOAP), ale i jako základ pro 

programování (BPEL, BPEL4People, WS-HumanTask, YAWL [45] apod.). 

WSDL 

Web Service Definition Language [41] je programovací jazyk založený na XML. Ke každé 

webové službě by měl být vztažen alespoň jeden WSDL soubor. Tento soubor poskytuje 

informaci o rozhraní této služby. Definuje nejen nabízenou funkcionalitu, ale i způsob 

komunikace (standardně se používá SOAP, ale může být i jiný způsob), vstupní a výstupní 

parametry jednotlivých operací, jejich mapování (binding) a další informace nutné pro 

vhodné použití této služby. Většina vývojových prostředí (Visual Studio od verze 2003, 

NetBeans 6, Elipse 3) a několik dalších zdrojů (např. PHP generátor [28]) poskytuje 

funkcionalitu takovou, že na základě dodaného WSDL souboru vygeneruje ve vybraném 

programovacím jazyce lokální objekty a funkce (tzv. proxy objekty) tak, aby se volání 

služby pro interní třídy tvářilo stejně jako zavolání lokální funkce. 

SOAP 

[15] definuje SOAP jako: „Formální množinu konvencí zajišťující formát a pravidla pro 

zpracování SOAP zprávy. Tyto konvence zahrnují interakci mezi SOAP uzly, vytváření a 

přijímání SOAP zpráv pro účely výměny informací po cestě SOAP zprávy.“ 

SOAP je v podstatě skupina pravidel jak vytvořit dokument, tj. SOAP zprávu tak, aby 

všechny spolupracující strany rozuměly obsahu i směřování zprávy. SOAP zpráva je XML 

dokument obalený „obálkou“ (element Envelope) a rozdělený na „hlavičku zprávy“ 

(Header) a „tělo zprávy“ (Body). 

Hlavička udává směřování informace a tělo zprávy obsahuje již samotná data - také 

nejčastěji ve formátu XML. Hlavička není povinný prvek, ale v rámci hlavičky jsou 

standardně přenášeny informace o kontextu zpráv, identifikaci zprávy, autentifikační údaje, 

identifikaci jmenných prostorů apod. Element Body již obsahuje vlastní data zprávy. 



 - 17 - 

SOAP zprávy jsou nejčastěji přenášeny pomocí protokolu HTTP, či HTTPS, nicméně je 

možné přenášet je i jinou cestou (FTP,SMTP apod.). 

Při tvorbě WSDL popisu služby, která je přístupná pomocí SOAP, je nutné zvážit několik 

parametrů, dle kterých bude tvořena a zpracovávána SOAP zpráva. Jedná se zejména o dva 

parametry - mapování (Binding) a styl(parametr Use). Binding může nabývat dvou hodnot: 

RPC a Document, styl může být buď encoded nebo literal. Tato kombinace nám dává čtyři 

možnosti 

• RPC/encoded 

• RPC/literal 

• Document/encoded (nepoužívá se) 

• Document/literal 

Společnost Microsoft, ke které se později přidaly i další společnosti, se dále zasadila o 

pátou možnost, a to tzv. Document/literal wrapped. 

Podrobněji se o jednotlivých rozdílech rozepisuje [1] se závěrem, že nejvíce by se dnes 

měl používat Document/literal wrapped, ale že vždy záleží na jednotlivé implementaci. 

UDDI 

UDDI – Universal Description Discovery and Integration byl představen jako adresář 

služeb pro poskytovatele služeb a měl sloužit jako jakýsi vrchol tzv. „SOA 

trojúhelníku“(viz Obr.3). Představou bylo mít služby dohledatelné pomocí univerzálního 

adresáře, čímž by se naplnil další stupeň „volné vázanosti“. Toto vycházelo z domněnky, 

že spotřebiteli služby je ve svém důsledku jedno, jakou službu použije, pokud mají 

všechny služby stejné vstupy a výsledky. 

 
Obr. 3 zobrazení jednotlivých částí webových služeb 

Nicméně toto se postupem času ukázalo jako ne plně aplikovaný vzor pro sektor 

informačních systémů, neboť konzument naopak většinou nutně potřebuje znát 

poskytovatele služby včetně ověření a změn na obou stranách. Proto je většina 
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implementací SOA řešení nastavena tak, že sice není předem dáno navázání spotřebitel-

poskytovatel, ale po jejich zapojení do systému je tento vztah navázán nastavením 

systému. Tyto vazby řeší přímo systémy typu ESB pomocí metabáze a není proto přímá 

potřeba veřejného adresáře služeb.  

Zajímavostí je, že samotné UDDI lze implementovat jako webovou službu poskytující 

rozhraní pro vyhledání služeb a jejich identifikaci. 

1.3.3. SOA Governance, Orchestrace a Choreografie 

Pokud uvažujeme Servisně Orientovanou Architekturu, pak pouhé propojení jednotlivých 

služeb není dostatečné pro docílení požadovaného stavu. Je nutné tato propojení řídit (tzv. 

SOA Governance) za běhu tak, abychom dokázali z této architektury využít její silné 

stránky (volné navázání, vazba na poslední chvíli, granularita částí procesu atd.). SOA 

Governance je podmnožinou IT Governance, která se zaměřuje na životní cyklus 

kompozitních aplikací a aplikací poskytujících služby v organizaci.  

„Bez silné podpory SOA Governance bude SOA nasazena nerovnoměrně uvnitř podniku. 

Pokud některé části podniku nepodporují SOA, jste v nevýhodě.“ říká Bob Laure, citováno 

v [22]. 

Dle [9] se dá SOA governance rozdělit na dvě podskupiny  

• Governance při vývoji (design-time) 

• Governance za běhu (run-time) 

Obě musí podporovat celý životní cyklus služby od jejího vzniku, vývoje, popisu, 

nasazení, aktualizace až po zrušení služby a příp. nahrazení jinou. 

J. Štumpf ještě v [19] rozděluje run-time na  

• Governance za běhu samotnou 

• Governance změn (change-time) – tj. udržování aktuální verze. 

Zároveň uvádí že „Není překvapením, že nejčastější příčinou selhání SOA projektů jsou 

zásadní nedostatky ve fungování governance mechanismů bez ohledu na velikost 

projektu.“  

Toto je vhodné vyzdvihnout jako zásadní poznatek ohledně governance, který může mít 

kritický vliv na úspěch nebo neúspěch projektu. 

Mezi metody SOA Governance patří Orchestrace a Choreografie.  



 - 19 - 

• Orchestrace [14] je popisována jako spustitelný proces, který provádí 

interakce mezi interními i externími Webovými službami. Orchestrace 

popisuje jak Webové služby interagují na úrovni zpráv, a to i včetně 

provádění obchodní logiky a pořadí volání jednotlivých částí. U orchestrace 

je důležité si uvědomit, že tento proces je vždy kontrolován z jednoho 

místa, stejně jako je orchestr řízen dirigentem. V případě spolupráce více 

stran vždy jedna strana drží tento pomyslný uzel na své straně. Jako 

příklady orchestrace lze uvést BPEL [17] a YAWL (Yet another workflow 

language)[45]. 

• Choreografie [14] odpovídá více rovnoměrné spolupráci více stran, kdy 

každá strana popisuje jakou hraje v procesu roli. Choreografii se nejprve 

snažilo prosazovat W3c konsorcium pomocí WSCI, ale tento standard 

nenašel užití a byl nahrazen WS-CDL [39] ( Web Services Choreography 

Description Language). 

1.3.4. Transakce 

Díky volné vázanosti byl vždy problém pro nastavení transakční závislosti pro jednotlivé 

součásti systému vytvořeného pomocí webových služeb. Na tuto potřebu reaguje Oasis v 

[36] zavedením transakční podpory pro Webové služby.  

Tato transakční podpora využívá dvoufázový commit jako základ pro řízení transakcí. 

Zároveň díky návaznosti na WS Coordination protocol [WSCoor] nejsou účastníci vázáni 

na jeden koordinační prvek, ale každá strana komunikace může využívat (např. z důvodu 

rychlosti) vlastního koordinátora s tím, že díky WS-Coor si koordinátoři navzájem vymění 

kontexty zpráv a díky tomu se systém chová stejně jako s jediným koordinátorem. 

Každá strana ale musí specifikovat, že je schopná provádět takovýto typ operací. To je 

možné díky další specifikaci a to WS-Policy [WSPOLICY] a WS Policy Attachement 

[WSPOLICYATTACH]. V [36] je jasně definována politika, kterou musí jednotlivé uzly 

komunikace splňovat a zároveň vně propagovat skutečnost, že tuto službu poskytují. 

1.3.5. Reliability 

Při komunikaci pomocí HTTP není zajištěno, že všechny zprávy dojdou právě jednou a ve 

správném pořadí. V případech, kdy je požadováno, aby byly zprávy zpracovávány právě 

v takovém pořadí, v jakém byly odesílány, je nutné nastavit spolehlivou komunikaci mezi 
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jednotlivými účastníky. Na toto reaguje OASIS vydáním specifikace Web services reliable 

messaging[43].  

 
Obr. 4 Představa Vložení RM frameworku do komunikace [43] 

RM zdroj vytvoří na základě identifikátoru jednoznačnou sekvenci počínající číslem 1 a 

zvyšujícím se o 1 s každou zprávou k odeslání. Číslo z této sekvence je připojeno ke 

zprávě a slouží k identifikaci při potvrzování, zda RM příjemce obdržel zprávy či nikoliv. 

O potvrzení žádá RM zdroj pomocí AckRequested hlavičky, kterou MŮŽE vložit ke 

zprávě. Při přijetí zprávy s AckRequested hlavičkou MUSÍ RM příjemce vrátit zprávu 

obsahující identifikátory přijatých zpráv.  

Je možné nastavit přísnost na pravidla doručování. To jak přísná budou tato pravidla lze 

stanovit jako politiku díky standardu [WSPOLICY], a to na: 

• AtLeastOnce – alespoň jednou – každá zpráva musí být doručena Příjemci 

alespoň jednou, filtrování na duplicity se neprovádí, RM zdroj BY MĚL 

poslat zprávu RM příjemci znovu v případě, že RM příjemce zašle 

informaci, že neobdržel nějakou zprávu. 

• AtMostOnce – nejvíce jednou – RM zdroj MŮŽE poslat zprávu ještě 

jednou v případě, že obdrží potvrzení o nepřijetí, ale NENÍ to 

VYŽADOVÁNO. RM příjemce MUSÍ filtrovat zprávy, které již doručil 

Příjemci 

• ExactlyOnce – právě jednou – RM zdroj BY MĚL opakovat odeslání 

nepotvrzené zprávy, RM příjemce MUSÍ doručit každou zprávu Příjemci 

právě jednou. 

• InOrder – popořadě – RM příjemce MUSÍ doručit příjemci zprávy právě 

v takovém pořadí, v jakém byli „označkovány“ ze sekvence přiřazené v RM 

zdroji. Tuto politiku je možné kombinovat s ostatními. V případě 

kombinace s „alespoň jednou“, nebo „právě jednou“ NESMÍ RM příjemce 
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předat zprávu příjemci pokud nepředal zprávu se značkou o jedna nižší, tj. 

pokud rozpoznal mezeru mezi doručenými zprávami. 

Při opakování zprávy se sice pro transportní vrstvu zpráva chová jako nová, RM příjemce 

je však schopen zprávu identifikovat jako duplicitní v případě, že obdrží jak původní 

zprávu, tak opakovanou, a to díky obsahu identifikátoru sekvence a čísla ze sekvence. 

Aby se zabránilo zbytečnému zvyšování nákladů na přenos samostatných RM zpráv, může 

být hlavička přibalena do jakékoliv zprávy mezi RM příjemcem a RM zdrojem.  

1.3.6. JMS 

Java Message Service je sada nástrojů obsažená v J2EE v balíčcích javax.jms, která slouží 

pro volně vázanou komunikaci ve formě zpráv. Komunikace probíhá mezi koncovými 

body typu producent/konzument s implementací front zpráv a jejich směrování. JMS 

podporuje dva modely zasílání zpráv 

• Přímé - Point to point  

• S veřejnou frontou - Publish and subscribe 

JMS slouží jako abstrakční vrstva a stejné třídy mohou být použity s různými přenosovými 

technikami s tím, že specifikace poskytovatele bude rozpoznána až za běhu programu 

pomocí nastavení JNDI. Od verze Java EE 1.4 musí všechny Java aplikační servery 

obsahovat implementaci JMS.  

1.3.7. ESB 

Enterprise Service Bus – jedná se o celistvý integrační systém, rozšíření middleware, 

postavený nad myšlenkou Servisně Orientované Architektury. Jak již bylo uvedeno 

v kapitole 1.2 Důvody vedoucí ke vzniku, tak při vysokém počtu integrovaných aplikací 

formou každý s každým roste počet propojení kvadraticky. Jednou z možností jak toto 

vyřešit je přepracovat architekturu propojování tak, aby se vytvořil centrální uzel a místo 

komunikace každý s každým probíhala komunikace skrz tento centrální uzel. Toto řešení 

s sebou ovšem přináší některé nevýhody, jako například při nedosažitelnosti centrálního 

uzlu dochází ke ztrátě komunikace, centrální uzel může být přehlcen dotazy apod. Aby se 

zvýšila flexibilita architektury s centrálním uzlem a zároveň se odstranily některé 

nedostatky, byla představena platforma ESB. Stejně jako je několik různých výkladů 

pojmu SOA, tak i pro ESB existuje tolik popisů, kolik je dodavatelů ESB. S ohledem na 

[2] lze ESB zobecnit tímto popisem: 
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ESB je systém prostředků pro přijímání, routing a odesílání zpráv v Servisně Orientované 

Architektuře. Tento systém musí být: 

• Modulární – tj. umožnit rozšíření v případě potřeby o nové služby 

• Failsafe – tj. zajišťovat co největší zabezpečení proti pádu, tak aby se systém 

nezhroutil 

• Škálovatelný – tj. umožnit flexibilní zvýšení kapacit při zvýšení počtu zpráv 

• Chytrý middleware – tj. ESB systém si musí být vědom obsahu zpráv a se zprávami 

pracovat 

o Například jejich překladem (XSLT transformace) v případě, že producent a 

konzument mají rozdílnou strukturu zpráv.  

o Dalším příkladem je Content Based Routing[2] (v některých publikacích 

nazýváno Content Aware Routing), tedy služba, která je vložena do toku 

zprávy (Z) mezi producenta zprávy (P) a jejího konzumenta (K), a zajistí 

změnu zprávy Z na Z1 tak, aby byly doplněny například povinné položky, 

které P nezná, ale K je vyžaduje. Například zpráva Z obsahuje informace o 

Krajích ČR, ale konzument vyžaduje ještě i informaci do jakého NUTS2 

daný kraj patří, odešle proto zprávu Z místo konzumentovi službě slovníku 

(S), která jako odpověď vrátí obohacenou zprávu Z1, která teprve bude 

zaslána konzumentovi. 

Z Z1

P K

S

Z

Z1

 
Obr. 5 Content Based Routing 
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o V případě, že se producent „naučí“ posílat zprávy obohacené o NUTS2 

informace (tj. v podstatě zprávy typu Z1) pak tento mezikrok bude 

automaticky vypuštěn. 

 
Obr. 6 Content Based Routing 

o U těchto případů je nutné si uvědomit, že zpráva Z i Z1 mohou být tvořeny 

dle stejného XML Schematu (a tudíž stejného typu, což vede k nutnosti 

prozkoumat i obsah zprávy), pouze Z1 je obohacena například v atributu 

nebo je ve zprávě Z1 daná vlastnost prázdná, protože producent nemá 

potřebný „slovník“ přímo k disposici.  

o Při skutečné implementaci by samozřejmě bylo jednodušší místo posílání 

celé zprávy Z a návratu Z1 doptat se do slovníku jen na potřebná data, a tím 

snížit nároky na přenosové médium, ale pro potřeby tohoto ukázkového 

příkladu uvažujme přesměrování celé zprávy. 

• Flexibilní rozhraní – široká škála adaptérů, které převedou zprávy z různých 

protokolů na jeden či více protokolů, se kterými ESB přímo spolupracuje 

• Správce metadat – pro správnou mediaci zpráv a správný routing musí být v ESB 

zapojeno úložiště metadat, jejichž změnou je možné přenastavovat funkčnosti ESB 

Nejčastější jsou implementace ESB pracující nad SOAP zprávami a JMS. 

1.4. Co (vše) je SOA 

Na koncept Servisně Orientované Architektury je možné pohlížet z několika úhlů pohledu. 

Tyto pohledy je možné členit do několika skupin řazení, jakýchsi řezů – pohled 

horizontální, kdy všichni zúčastnění mají přibližně stejné možnosti ovlivňování konečného 

stavu a pohled vertikální, kdy různé skupiny mají jak rozdílné informace, tak i možnosti 
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tyto informace vložit do konečného díla. Příkladem může být implementace architektury 

uvnitř jednoho podniku. 

Pohled horizontální lze dále rozčlenit na dodavatele SOA řešení a podniky SOA 

používající. Mezi jednotlivými podniky, jak dodavatelskými, tak uživatelskými, neexistuje 

pro SOA jednoznačná definice. Každá společnost na IT trhu prodávající vlastní 

implementaci takovéto architektury prosazuje vlastní, od ostatních drobně odlišnou 

definici. Přesto se z tohoto pohledu dá vybrat několik klíčových částí, které dostatečně 

definují to, co bylo konceptem SOA myšleno. Tyto definice budou shrnuty na konci této 

kapitoly.  

Při pohledu na společnosti uživatelské, ať ve fázi používající, implementace nebo dokonce 

teprve ve fázi plánování, je nutné si uvědomit jednu vlastnost SOA řešení. Přestože nebo 

právě protože je Servisně Orientovaná Architektura vhodná pro širokou škálu řešení, je 

nutné vždy při návrhu a implementaci brát v potaz typ daného podniku pro který je 

výsledný systém určen. U některých společností (např. spol. obchodující na burzách), je 

nutné zajistit spolehlivost dat s výsledky odpovědí na požadavky takřka online. Jiné, 

například výrobní společnosti, dávají daleko větší váhu na adaptabilitu řešení v případě 

změny výrobního postupu nebo změny procesu ve společnosti (např. outsourcing určité 

části výrobního procesu). Proto je vždy nutné mít na paměti účel a cíl, který musí Servisně 

Orientovaná Integrace splňovat, a nikoli to, jak přesně bude Servisně Orientovaná 

architektura nadefinována. 

Daleko větší nesoulad panuje v definicích při pohledu vertikálním. Zde existuje několik 

tlaků, které jdou zdánlivě proti sobě a nezřídka kdy setkání takovýchto nesouladů vede 

k naprostému nepochopení až k totálnímu kolapsu integračních prací na bázi SOA. 

Hlavními činiteli této rozepře jsou role v rámci procesu: Obchodníci, Projektoví manažeři, 

Vizionáři, CIO, Architekti IS, Vývojáři, Konzultanti, Uživatelé. Každá z těchto skupin má 

na koncept Servisní Orientace své požadavky a spojuje s tímto konceptem určitá 

očekávání.  

Pokud vezmeme jako první skupinu Obchodníky, pak jakýkoliv nový či zpopularizovaný 

termín je vždy naprosto využit k propagaci vlastního výrobku, byť tento splňuje danou 

technologii jen z části.  
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Uživatelé požadují po nově vyvíjených systémech hlavně dostatečně rychlou odezvu na 

svou práci a dostupnost údajů. Architektura by tedy dle nich měla hlavně poskytnou QoS a 

podporu transakcí. 

Pokud sdružíme pohledy Projektových manažerů, Konzultantů a Architektů IS, pak je zde 

kladen důraz hlavně na flexibilitu navrženého řešení a znuvupoužitelnost služeb. 

CIO, jakožto hlavní rozhodovací prvek pro započetí projektu, požaduje po takovéto 

struktuře převážně návratnost vložené investice. Dle [18] je zde nutné aby tito lidé byli 

poučeni, že z krátkodobého hlediska (uváděny jsou 2 roky) mohou být investice vložené do 

implementace takovéhoto řešení vyšší než jiná řešení integrace. „Na druhou stranu SOA s 

přehledem poráží všechny ostatní technologie v post-implementačních fázích – při údržbě, 

dalším rozvoji a při realizaci neustále přicházejících změn.[18]“ 

Vývojáři – Jindřich Kasal: Obecně řečeno, k neúspěchu je odsouzena každá iniciativa 

směrem k SOA, která vychází jen z řad programátorů. Potom hrozí, že SOA skončí u 

frameworku pro integraci aplikací na bázi ESB nebo jiné technologie. Podcenění 

kulturních a organizačních dopadů na transformaci do SOA je prvním indikátorem 

neúspěchu. Interoperabilita aplikací je totiž pouze nutnou, nikoliv postačující, 

podmínkou[5]. 

Vrátíme-li se k pohledu horizontálnímu, tak bez ohledu na tu či onu firemní strategii při 

prezentaci vlastního řešení SOA vždy zaznívají klíčové body implementace této 

architektury a ty jsou: 

• Zaměření na podporu obchodních procesů a jejich přidanou hodnotu 

• Flexibilita změn 

• Změna strategie při adopci SOA řešení 

• Znuvupoužitelnost služeb 

• „Hrubozrnnost“ – (tzv. Coarse-grained) – výměna dat ve smyslu celých 

logických celků, namísto jednotlivých údajů (např. faktura namísto 

jednotlivé komunikace ceny, adresy, osob atp.)  

Pro práci [21] byla navržena definice, se kterou se ztotožnila většina osob v průzkumu pro 

[21] provedeném: 

„Servisně Orientovaná Architektura je soubor plánů a frameworků pro vybudování a 

nasazení podnikových služeb. Tyto služby propojují heterogenní aplikace (jak nové, tak 

stávající), data, a další komponenty IT funkčností agilním, flexibilním a „na vyžádání“ 
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způsobem. SOA, tak jak ji v současnosti propagují dodavatelé, je založena na volně 

vázaných komponentách a Webových službách, a využívající otevřených standardů.“ 

Také je nutné si uvědomit, že SOA je daleko více hledáním lepšího přístupu nežli pouze 

hledáním lepší technologie, i přesto, že technologie stále hraje velkou roli, ale spíše právě 

při adopci přístupu nežli jako hybný prvek změny. 

1.5. Obchodní proces 

Abychom mohli uvažovat architekturu pro podporu Obchodních procesů, je nutné také 

definovat Obchodní proces. Obchodní proces, anglicky Business process, se většinou 

v moderní literatuře objevuje ve spojení Řízení obchodního procesu (Business process 

management), nicméně tento pojem je již více než dvě století starý. Dle [25] již ekonom 

Adam Smith definoval pojem procesu včetně nezbytného poučení o dělbě práce.  

Obchodní proces lze definovat jako „Skupina úkolů a obchodních aktivit, které na základě 

množiny jasně definovaných vstupů uskuteční transformaci těchto vstupů na jasně 

definovanou množinu výstupů. V ideálním případě tato transformace přidá v průběhu ke 

vstupům hodnotu tak, aby výstup měl větší užitek pro spotřebitele tohoto výstupního 

produktu nežli produkt původní.“  

Aktivitu definujeme jako jednu z možností: 

• činnost prováděnou účastníkem procesu, kterým může být  

o osoba 

o technické vybavení 

• obchodní proces, který je součástí nadřazeného obchodního procesu a je spuštěn 

v jeho kontextu 

 Hodnotu Obchodního procesu můžeme definovat právě jako hodnotu přidanou ke 

vstupům sníženou o náklady potřebné na vytvoření této přidané hodnoty.  

1.6. BPMN 

1.6.1. BPMN 

BPMN („Business Process Modeling Notation“) je standardizovaná grafická notace 

Obchodního procesu. Vznikla jako potřeba schopnosti definovat standardní podnikový 

proces pomocí sjednocené notace tak, aby bylo možné tento proces modelovat a poté 

naprogramovat pomocí standardizovaných komponent a tím snížit náročnost implementace 
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podpory daného procesu a urychlit podporu procesů uvnitř i vně podniku. Existuje mnoho 

poč. programů, které umožňují modelovat obchodní procesy pomocí této notace. Díky 

určité volnosti specifikace se mohou jednotlivá použití od sebe lišit, ale pokud dodržují 

danou notaci, neměl by být problém se v odlišnostech rychle zorientovat. Notace ale 

neurčuje způsob uložení ani následné procesy, a proto nejsou z větší části uložené procesy 

přenosné mezi jednotlivými platformami. 

1.6.2. Jiné notace 

Vedle BPMN je nutné zmínit i jiné notace popisu Obchodního procesu. Mezi nejvíce 

užívané patří UML. UML je notace daleko univerzálnější a šíří záběru převyšující BPMN, 

protože popis průběhu procesu, tudíž i obchodního procesu je pouze jednou z možných 

užití UML.  

Na rozdíl od UML je BPMN specificky zaměřeno na popis procesů a to tak, aby tyto 

procesy byli schopni modelovat i pracovníci bez komplexnějšího technického vzdělání ve 

vývoji programů a informačních systémů. UML je svým původem naopak zaměřeno na 

uživatele z řad vývojářů, SW architektů a dalších. Srovnání síly notací a implementací lze 

najít díky iniciativě Workflow Patterns, zvláště pak v tabulkách[30]. Tyto tabulky ukazují 

to, jak jsou jednotlivé notace schopné vyjádřit části procesu popsaného ve standardech 

Workflow Patterns iniciativy. Tato iniciativa se snaží také prosadit vlastní procesní jazyk a 

to YAWL [45]. Díky tomu tento jazyk podporuje takřka veškeré požadavky dle Workflow 

Pattern iniciativy. Zároveň je u něj na rozdíl od BPMN již definovaná i běhová 

implementace. YAWL je možné považovat za kombinaci BPMN a BPEL, nicméně není 

tak rozšířen a podporován, zejména ve srovnání s BPEL. 

1.7. BPEL 

BPEL – „Business process execution language“[37] je programovací jazyk založený na 

XML. Proces popsaný v BPEL se dá definovat jako graf G(V,E). Množina hran E je 

množina orientovaných hran. Vede-li hrana z vrcholu v1 do vrcholu v2, pak to znamená 

předání kontroly běhu z činnosti 1 na činnost 2. Vrcholy V tohoto grafu značí činnosti a 

každý vrchol může být ohodnocen funkcí f(v)->vc, která vrcholu v přiřadí činnost c 

z množiny činností z definice jazyka BPEL a jeho rozšíření. Mezi činnosti lze zahrnout i 

speciální formu činností, a to rozhodovací mechanizmy, které za pomoci popisu vstupů a 
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výstupů, proměnných a výjimek umožňují průchod grafem z počátečního bodu do bodu 

ukončujícího činnost.  

Historie BPEL sahá do roku 2000 kdy společnost Microsoft publikovala rozšíření WSDL 

s názvem XLANG a následující rok se k ní přidala společnost IBM s jazykem WSFL (Web 

Services Flow Language). Tyto dva jazyky posoužili v roce 2002 jako základ pro 

BPEL4WS 1.0, který v roce 2003 ve verzi 1.1 publikovala OASIS jako standard BPEL. 

Druhá verze, vydaná v roce 2007, byla pojmenována WS-BPEL 2.0. Přesun zkratky WS na 

začátek názvu byl proveden kvůli zachování jednotnosti názvů s ostatními Web Services 

standardy, přičemž je možné se v publikacích setkat s pojmem WS-*, což značí právě tuto 

množinu standardů. 

Na rozdíl od BPMN je dána struktura takto definovaného programu, naopak vůbec není 

definována grafická podoba interpretace sestaveného programu. Také je nutné v BPEL 

řešit i technické záležitosti, jako jsou partnerské služby, řešení výjimek za běhu a podobně. 

Přestože se jednotlivé implementace překladače BPEL od sebe liší, je zde, až na specifické 

části jednotlivých implementací, daleko větší přenositelnost uložených procesů. 

Proces může být popsán dvěmi možnostmi. První z nich je přímo spustitelný „program“, 

který musí obsahovat veškeré údaje nutné ke zdárnému spuštění a průběhu procesu. Druhá 

možnost je pouze využít tohoto jazyka k abstrakci obchodního či jiného procesu. U této 

varianty není nezbytně nutné, aby byly veškeré podrobnosti specifikovány a pouze 

poukazují na důležité části procesu. Jak již bylo uvedeno v úvodu, tato abstrakce není na 

rozdíl od BPMN definována grafickou podobou, ale jakýmsi virtuálním programem, který 

je možné například automaticky vylisovat, otestovat (Mock testy) apod. Rozdílem 

abstraktního procesu a procesu, který je možné spustit je zejména použití elementů z jiného 

jmenného prostoru (http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/abstract  u abstraktního 

procesu resp. http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/process/executable u procesu pro 

spuštění).  

Existují nástroje, které dokážou vygenerovat BPEL z kódu BPMN. Nejvhodnějším 

zdrojem jak pro pochopení vztahů mezi BPEL a BPMN, tak pro převod mezi nimi je 

publikace [13]. 

Pro pochopení BPEL je nutné porozumění dalším dvěma konceptům, a to jsou korelace a 

kompenzace. 
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1.7.1. Korelace 

Jelikož je většina protokolů, pomocí kterých se přenášejí zprávy, bezstavových, je nutné 

vytvořit koncept, který dodá programu určitou soudržnost tak, abychom dokázali odlišit 

požadavky na služby jeden od druhého. Jako příklad lze uvézt proces, který při 

několikanásobném volání jedné asynchronní služby musí být schopen při návratu určit 

k jakému z požadavků je daná příchozí návratová hodnota navázána. Toto by mělo platit 

zejména na vyšší úrovni, kdy na jednom serveru běží simultánně několik stejných procesů 

a BPEL procesor musí určit, kterému z těchto procesů náleží která odpověď. Proto byly do 

BPEL zavedeny korelační sady. Korelační sada je množina proměnných BPEL programu, 

které jasně definují daný požadavek, jsou inicializovány právě jednou v průběhu procesu a 

měly by zůstat neměnné v průběhu procesu. Při volání cizí služby jsou do volání připojeny 

korelační atributy a očekává se, že tyto atributy budou přítomny i ve zprávě s odpovědí. 

BPEL proces poté poskytuje nástroje, jak namapovat atributy odpovědi právě na 

požadované korelační proměnné. Pro přiblížení tohoto konceptu by měl sloužit následující 

náčrt, ve kterém by se za korelační proměnnou dalo považovat jméno klienta (X nebo Y). 

Místo s názvem rozhraní je přesně tím místem, které má od procesu BPEL informace jaké 

korelační informace musí ze zprávy obdržet, porovnat s odeslanými údaji a předat 

správnému BPEL procesu na straně serveru A. 

Server A

Server BKlient X požadavek

Klient Y požadavek

Klient Y odpověď

Klient X odpověď

R
o
z
h
r
a
n
n
í

 
Obr. 7 Korelace v BPEL 
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1.7.2. Řízení výjimek a Kompenzace 

V průběhu procesu se může vyskytnout mnoho událostí, které způsobí chybu ve 

zpracovávání procesu. BPEL definuje postupy pro řízení takovýchto výjimek včetně 

následných kroků. Ve chvíli, kdy nastane nějaká výjimka, u které je zřejmé, že proces 

nebude ukončen úspěšně, je nutné zvrátit všechny změny, které již tento proces způsobil ve 

světě okolo sebe. BPEL procesy nepracují pouze s databázovými aplikacemi a v průběhu 

procesu může dojít ke změnám ve zdrojích, které nepodporují commit/rollback strategii. 

Pro takovéto případy obsahuje BPEL kompenzace. BPEL proces lze rozdělit na několik 

podčástí – oborů (scope), kdy by v případě nějaké chyby v procesu, měla u scope být 

definována kompenzační aktivita. Kompenzační aktivita může být samostatným procesem 

se všemi vlastnostmi BPEL procesu, může být autonomní nebo může vyžadovat lidský 

zásah, který vrátí data do původní podoby před spuštěním tohoto procesu nebo jeho 

podčástí.  

1.7.3. BPEL4WS / WS-BPEL 

BPEL4WS (od roku 2007 nazýváno WS-BPEL) je implementace jazyka BPEL se 

specializací na spolupráci pomocí webových služeb. Specifikace tohoto jazyka vznikla 

v asociaci OASIS. V současné době se jedná o verzi 2.0. [37] Jazyk BPEL a zejména jeho 

varianta BPEL4WS získala větší podporu skupin OMG a OASIS nežli jeho předchůdce 

BPML (Business Process Management Language), a to přestože je BPML úzce navázán na 

BPMN a obsahuje daleko větší možnosti definovat workflow než BPEL. 

1.8. BPEL4People / WS Human Task 

WS Human Task je rozšíření BPEL, jehož cílem je poskytnout podporu pro různorodé 

scénáře obsahující lidskou interakci s procesem. „Implementace lidské aktivity může být 

jak vnořená aktivita, tak samostatný lidský úkon definovaný pomocí WS-HumanTask 

[38]“. BPEL4People je tudíž ještě nadstavbou nad sloučením BPEL a Human Task. 

1.8.1. WS Human Task 

WS-Human Task (WS-HT) je pomocí [42] definován jako rozšíření BPEL o rozhraní pro 

přímou spolupráci s lidským činitelem. Toto rozšíření nezajišťuje přímou prezentaci 

uživateli, pouze specifikuje implementačnímu systému jaká data se mají prezentovat, komu 

a jak naložit s odpovědí. Human Task může být zařazena jako jednotlivá sekce BPEL 
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procesu a je k ní přistupováno stejně jako k ostatním součástem, tj. jako k logické jednotce 

schopné být zařazena kamkoliv do BPEL procesu, včetně zajištěni kompenzací v případě 

chyby nadřazeného procesu. Také je možné řešit pomocí Human Task případné reakce na 

nenadálé události (error handling, kompenzace, reakce na vypršení časovače). Dále jsou v 

[42] uvedeny specifikace rolí účastníků – ty jsou rozděleny na  

• Iniciátory úkolu (Task initiator) – osoba, která smí zahájit úkol (v případě 

automatického zahájení instance nemusí být taková role vůbec definována 

pro daný typ úkolu) 

• Osoby zodpovědné za úkol (Task stakeholders) – seznam osob, které na 

zpracovávání dohlíží a mají právo úkol pozměňovat i přesto, že nejsou 

„Aktuální Vlastník“. Systém zpracovávající WS-HT musí zajistit, aby u 

každé instance procesu byl seznam Task Stakeholders neprázdný 

• Potenciální vlastníky úkolu (Potential owners) – seznam osob (definovaný 

v kódu WS HT), které smějí úkol zpracovávat 

• Aktuální vlastník (Actual owner) – osoba právě zpracovávající daný úkol - 

tato osoba může být maximálně jedna (po přiřazení prvního vlastníka právě 

jedna) a má právo na veškeré procesní úkony s úkolem (zpracování, 

eskalace, přeřazení, následující úloha, definování podúloh apod.) 

• Zakázaní vlastníci (Excluded owners) – osoby, kterým je explicitně 

zakázáno ujmout se úkolu a zasahovat do procesu 

• Obchodní administrátoři (Business administrators) – stejně jako Task 

Stakeholders mají právo na zásahy do procesu úkolu, ale zároveň i do 

samotné šablony. Opět zde musí být systémem zajištěna neprázdná množina 

takových uživatelů 

• Příjemci upozornění (Notification recipients) – seznam osob, které budou 

upozorněny na změny v procesu. Upozornění je samostatnou částí WS-HT a 

bude mu věnována samostatná část. 

Zde je možné si povšimnout, že množiny těchto uživatelů se nemusí vůbec prolínat a je 

tudíž na administrátorovi systému jak takovéto skupiny pro jednotlivé šablony úkolů 

nastaví. Také je nutné si uvědomit, že díky původnímu anglickému významu dochází 

v českém jazyce k poměrně matoucímu označení „vlastníka úkolu“ jakožto člověka, který 

daný úkol vykonává.  
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Další důležitou součástí jazykové specifikace WS-HT a tudíž i BPEL4People je samotné 

přiřazení uživatelů k jednotlivým rolím. Více informací nabízí specifikace WS-HT (tj. [42] 

a to zejména kapitolu 3.2. Zde je možné nalézt různá použití prvku: 

<htd:from ></htd:from> 

Z toho nejdůležitější pro pochopení problematiky je možnost použít libovolný dotazovací 

jazyk i přesto, že je nejvíce zacílen na XPath 1.0. Vlastník a zodpovědné osoby mohou 

navíc ke každé instanci daného procesu přidat tzv. ad hoc přílohu, což může být např. 

dokument obsahující dodatečné informace potřebné pro zpracování úkolu. 

Součástí definice WS-HT je i nakládání s eskalacemi (tj. změnami vlastníka úlohy dle 

určených pravidel, zejména směrem nahoru v rámci podnikové hierarchie) a reakcemi na 

vypršení časových limitů a to jak pevně přednastavených, tak i nastavených v závislosti na 

proměnných zjištěných za běhu instance. Časovače mají buď tvar doby trvání nebo 

přesného časového údaje do kdy musí daná událost nastat. 
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Následující obrázek (Obr 8.) (převzato z [42], upraveno a přeloženo) znázorňuje jednotlivé 

stavy, do kterých se WS-HT může dostat, a přechody mezi nimi. 
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Delegovat
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Obr. 8 Stavový diagram Human Task 

Upozornění/notifikace 

Systém implementující WS-HT musí zároveň implementovat i podsoubor funkčností se 

souhrnným názvem Upozornění (Notifications). Stejně jako úkol má Upozornění vlastní 

syntaxi včetně pravidel, na jaké situace reagovat, jakým upozorněním a kterým uživatelům 

zaslat (přičemž syntaxe je stejná jako přiřazení osob k rolím u úkolu). Upozornění je 

jednocestnou operací, jejíž provedení nemá vliv na stav úkolu. Ani pozdější zrušení či 

změna stavu úkolu nemá na Upozornění žádný vliv. Upozornění může mít více příjemců, 

přičemž tato množina osob nezávisí přímo na jednotlivých rolích u samotného úkolu (tj. 

např. i osoba ze seznamu Zakázaný Vlastník může být upozorněna, že u úkolu nastala 
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událost, která odpovídá pravidlům pro Upozornění). Díky své jednosměrnosti a 

jednorázovosti nemohou Upozornění obsahovat ani ad hoc přílohy ani nemohou být 

postiženy termíny splnění. 

Implementační závislost 

Dle specifikace [42] MUSÍ každý systém, bez ohledu na to jakým způsobem data 

prezentuje, splňovat náležitosti dané specifikací a to zejména přímou podporou 

vyjmenovaných funkcí (viz tabulka na stranách 42-47 v [42]) vyhlášením správných 

výjimek na příslušné chybné chování a podporou vyjmenovaných dotazů (viz tabulka na 

stranách 47-49 v [42]). 

Rozšíření XPath – Aby bylo možné použít XPath jako dotazovací jazyk s návazností na 

funkčnost systému, je nutné (stejně jako je to provedeno u BPEL) rozšířit XPath o funkce 

přímo související s WS-HT. Každý systém tedy musí implementovat specifikované funkce, 

které slouží zejména pro práci se seznamy uživatelů. Patří mezi ně funkce podle vzoru 

getGRP kde GRP je anglický název ze seznamu rolí pro každou výše uvedenou roli. Dále 

getInput pro získání vstupní zprávy do úkolu, práci se seznamy (union - sjednocení, 

intersect – průnik, except- rozdíl) a getLogicalPeopleGroup, jejíž návratovou hodnotou je 

seznam uživatelů dle zadaných parametrů stejně jako použití <htd:from /> uvnitř kódu 

BPEL programu. 

1.8.2. BPEL4People 

BPEL4People [38] (dále popisováno jako B4P) rozšiřuje BPEL o WS-HT a začleňuje jej 

pomocí standardních operací do BPEL. Toto může vyústit v nejednoznačnou syntaxi, 

neboť výše uváděný <htd:from /> prvek je ve specifikaci B4P popsán přímo v namespace 

bpel, tj. <bpel:from />.  

B4P jasně definuje v [38] lidskou aktivitu a to jakými způsoby je možné ji volat. 
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Obr. 9 lidská aktivita definována v BPEL4People 

Lidská aktivita může tedy lidskou úlohu obsahovat přímo ve své definici (část 1), ale také 

má B4P podporu pro externí lidské úlohy a to kombinací zavolání standardní webové 

služby a komunikace na základě HT protokolu. 

1.8.3. Proč je WS-HT a BPEL4People důležité rozšíření 

Lidský prvek je v systému důležitý, protože lidé jednají a pracují rozdílně od strojů. Tento 

předpoklad nemusí být vždy naplněn a existují situace, kdy naopak není vhodné rozlišovat 

mezi člověkem a strojem, který danou operaci provede, ale rozdíly zde existují a je nutné 

je při implementaci procesů brát v potaz. Lidský prvek je schopen zpracovat dokonce i 

úlohy s vágnějším zadáním, se kterým si systémové úlohy nemusí vždy poradit. Na druhou 

stranu stroje standardně zpracovávají jasně dané úlohy rychleji a s predikovatelným 

výsledkem. Z těchto důvodů není BPEL4People navržen jako samostatný popis 

procesu/úlohy, ale naopak jako rozšíření BPEL, které již funguje pro komunikaci mezi 

stroji s tím, že se jedná o rozšíření použitelné specificky pro komunikaci s „živým“ 

uživatelem. Důležitá na této iniciativě je hlavně skutečnost, že BPEL4People je 

standardizován a tudíž může jeden systém integrovat prvky z více systémů 

zpracovávajících BPEL procesy.  

Mike Pellegrini v [16] říká:  

„BPEL4People byl vytvořen aby modeloval člověka jako vyšší třídu (first class citizen) pro 

BPEL proces.“„BPEL4People poskytuje standardizovaný popis toho jak úloha vypadá, 

toho, jak je vytvořena a standardizované API jak s ní pracovat.“ 
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V [16] lze dále také vyčíst, že je možné uživatelské rozhraní pro úlohy považovat za určitý 

druh poštovní schránky a ve chvíli, kdy jsou tyto schránky standardizovány není problém 

představit takovou službu, která sjednotí pro uživatele práci se schránkami do jedné se 

vším co k tomu patří. 

Implementace Human Task (HT) do BPEL dále napomáhá SOA Governance, neboť jako 

součást BPEL procesu je možné Human Task řídit z jednoho místa, které je totožné pro 

řízení samotného BPEL procesu. Zároveň stačí jeden BPEL programátor pro navržení 

procesu včetně notifikací a eskalací, na rozdíl od stavu, kdy je lidská aktivita volána pouze 

jako externí služba pomocí Webové služby. 

Díky několika příkladům z poslední doby (produkty spol. Apple, Google, snaha 

společnosti Microsoft a dalších) lze vypozorovat, že součástí implementace, jejíž zvládnutí 

napomůže prodejnímu úspěchu a jejíž nezvládnutí naopak dokáže snížit prodeje i jinak 

kvalitnímu produktu, je uživatelské rozhraní. Ve chvíli, kdy se uživatel dokáže okamžitě 

zorientovat v systému, má nejen vyšší výkonnost, ale i daleko vyšší subjektivní hodnocení 

schopností systému. Čím více uživatelé systém používají, tím jednodušší je příjímání 

tohoto systému například v jiném oddělení a rozšíření systému po celém podniku. 

Sjednocená funkčnost uživatelského rozhraní je základem pro propagaci jedné z vlastností 

SOA, volné vázanosti služeb i přímého styku s uživatelem. 

Standardizace na poli uživatelského rozhraní umožní implementovat sdružené služby pro 

uživatele (někdy označovány jako Mashups), kde na jednom místě uživatel uvidí sdružená 

data z více systémů. 

1.9. Nutné podmínky pro úspěch SOA řešení 

Dle [6] existuje nejméně 10 důvodů, proč projekty nasazování Servisně Orientované 

Architektury skončí neúspěchem. Proto je nutné se zamyslet nad důvody, které zapříčiní 

úspěchy a zvážit kritické faktory implementace SOA řešení v podniku. 

Anne Thomas Manes ve [11] na druhou stranu poukazuje na tři základní body, které by 

mělo splňovat jakékoliv řešení postavené na bázi SOA: „Je nutné…“ 

• „… uvažovat služby, ne komponenty, nebo aplikace“ – granularita 

služeb by měla být dostatečně „hrubá“ tak, aby každá služba poskytla právě 

vhodnou část obchodního procesu, nikoliv celé aplikace.  
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• „… pracovat s dokumenty, ne třídami“ – služby by si měly vyměňovat 

jasně definované zprávy spíše než objekty ve smyslu programovacích 

jazyků. 

• „…použít robustní rozhraní, ne ‘upovídané objekty’“ – je třeba 

minimalizovat interakci tak aby byla zajištěna nezávislost služeb na rozdíl 

od jakéhosi rozdělení jednoho stavu aplikace na více míst. Z definice SOA 

by měly být služby nezávislé a poskytovat jasnou přidanou hodnotu samy o 

sobě, tj. na základě jednoho cyklu zavolání/odpověď a ne na základě 

několika výměn zpráv a tudíž v podstatě jako kooperace mezi volajícím a 

volaným. Následující obrázek převzatý z [11] ukazuje rozdíl mezi 

robustním (v obrázku „Chunky“) a „upovídaným“ (Chatty) rozhraním. 

Toto podporuje i požadavek na to, aby byly služby navrhovány 

„hrubozrnně“ (Coarse-grained).  

 
Obr. 10 [http://i.cmpnet.com/intelligententerprise/images/050701/f1_chart1.gif]  

 

Závěrem je vhodné zdůraznit několik faktorů, které je nutné považovat za kritické pro 

úspěch řešení SOA. 

• Celopodniková podpora změny a připravenost na změnu přístupu k IT 

prostředkům 

• Existence a použití vhodného řešení SOA Governance pro celý životní 

cyklus jednotlivých služeb 

• Jasně definovaná granularita služeb nastavená tak, že služba nabízí 

obchodní proces se specifickou a předem danou přidanou hodnotou - služby 

musí být dostatečně „hutné“ a odpovídat jednomu komplexnímu kroku 

v obchodním procesu typu „odeslání objednávky“ namísto „zjištění 

objednávkového čísla“, „odeslání emailu“ apod. Takové „službičky“ mohou 
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být poskytovány skrytě uvnitř komplexní služby, dokonce mohou být na 

stejném principu, nicméně by neměly být publikovány vně. 

• Rychlá implementace co nejjednodušší služby, která ukazuje funkčnost 

celého konceptu a přitom je přístupná pro většinu uživatelů budoucího 

systému. Příkladem může být „zobrazení jídelního lístku kantýny“ 

v integračním prostředí společnosti, nicméně by se daly najít i jiné, 

například jednoduchá anketa s hlasováním o záležitostech týkajících se 

celého podniku. 

1.10. Shrnutí SOA 

SOA jako architektura dnes již poskytuje široké možnosti při řešení různých problémů a 

potřeb. Je definováno několik standardů pomáhajících při propojování různorodých 

systémů. V případě, že jednotlivé strany budou tyto konvence dodržovat měla by tato 

propojení být daleko více záležitostí řízení proudu dat než implementací jednotlivých 

adaptérů a ad hoc propojení mezi systémy. 

Dále jsou definovány standardy poskytující podporu obchodním procesům, tj. o jednu 

úroveň granularity dat nad objekty OOP jazyků. 

Je nutné se na tento problém dívat komplexně, nejen jako na množinu IT záležitostí, ale 

také na přínos samotnému podniku s možností zajít až tak daleko, že implementace změní 

kompletní filozofii fungování podniku, jak uvnitř, tak navenek. Také je nutná podpora 

všech zúčastněných stran, které jdou napříč podnikem od implementátorů až po řídící a 

vlastnické struktury.  
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2. Nástroje pro práci se SOA 

2.1. Přehled dodavatelů SOA na trhu 

Na trhu je již dnes několik nástrojů pro podporu tvorby produktů na bázi Servisně 

Orientované Architektury. Některé se zaměřují pouze na programování webových služeb a 

jejich napojení na klasické programovací jazyky. Další nabízejí ESB, jiné prostředí pro 

tvorbu BPEL programů a jejich spouštění. Nástrojů se širokým záběrem nabízejícím 

podporu od návrhu Obchodního procesu po implementaci BPEL programu a řízení 

nasazení není mnoho. 

Existuje několik různých možností, jak nástroje rozčlenit. Asi nejvhodnější je rozdělení dle 

licence, tj. na Open Source a Proprietární software. Další členění je možné dle nabízené 

funkcionality.  

Také je vždy třeba dávat určitý důraz na historický vývoj u toho či onoho dodavatele. 

Například Steve Jones v [4] v roce 2006 se pokusil rozdělit poskytovatele SOA na tři 

základní skupiny a jednu mezní skupinu– názvy skupin jsou ponechány v originále:  

1. The big boys - SAP, Oracle, Microsoft, IBM 
2. The pack – BEA(dnes Oracle), Sonic(dnes Progress), Sun, RedHat/JBoss 
3. Going to be bought or die – zbytek dodavatelů 

Mezní skupina je rozhraní mezi skupinou 2 a 3 a je spíše přechodem nežli samostatnou 

skupinou. 

Jak je vidět, tak i dodavatelé ze skupiny 2 byli z větší části skoupeni, nebo prošli za 

poslední dva roky fúzí(uvedeno v závorce bez kurzívy). 

Paul Krill uvádí v [8] aktuálnější (červenec 2008) seznam významných poskytovatelů SOA 

řešení a to: 1 

• Hewlett-Packard – díky akvizici Mercury2 poskytuje různé nástroje pro 

SOA governance. 

• IBM – poskytuje širokou škálu od ESB, přes procesní server až po 

portálová řešení. Díky historické akvizici Tivoli a nedávné AppSoft nabízí i 

zpracování událostí a management služeb. 

                                                 
1 Seznam je převzat z [8], komentáře k jednotlivým bodům jsou přeloženy a obohaceny o vlastní doplnění 
2 Ta zase původně také díky akvizici česko americké společnosti Systinet 
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• Itko – poskytuje nástroje na testování a validaci SOA. 

• Microsoft – přestože má ve svých nabídkách SOA řešení, jedná se spíše o 

vhodné pojmenování vlastních řešení jako BizTalk(ESB) apod. Vývojové 

nástroje na druhou stranu poskytují již několik verzí podporu pro tvorbu 

webových služeb a práci s nimi v rámci .NET frameworku. 

• Oracle – nabízí ESB, BPEL procesor, monitoring obchodních aktivit a díky 

nedávné akvizici společnosti BEA i úložiště metadat. 

• Progress Software – také se dostal do popředí díky akvizicím z nichž 

nejvýznamnější je asi Sonic Software s ESB a úplně nedávno Iona s 

managementem služeb. Z dalších akvizic lze jmenovat Actional, Pantero a 

Apama. 

• Software AG – společnost nabízející více nástrojů pro governance, návrh, 

podporu za běhu, BPM, BAM a opět díky akvizici - a to tentokrát 

WebMethods - již nabízí i ESB. 

• Tibco – nabízí registry, ESB a běhovou platformu. 

• WSO2 – sází na open source přístup, ale nabízí plnohodnotné nástroje jako 

registry, ESB a aplikační server (na bázi Apache). 

Právě poslední jmenovaný je příkladem open source společnosti, která dokáže konkurovat i 

velkým hráčům na trhu právě díky tomu, že je SOA natolik standardizovaná, že je možné 

část implementace poptat od jednoho dodavatele a jinou část od jiného. Přesto Heffner ve 

studii pro Forrester [8] tvrdí, že „Poptání jednoho dodavatele přináší právě ten benefit, že 

na sebe nebudou dodavatelé ukazovat prsty ve chvíli, kdy se něco pokazí. To ovšem nemusí 

nutně znamenat, že je nutnost odebírat od jednoho dodavatele, ale spíše mít jednoho 

systémového integrátora, který je schopný zajistit více dodavatelů nebo zvolí jednoho 

primárního dodavatele. “ 

Porovnáme-li dva předcházející seznamy, vyjde nám několik zajímavých poznatků. Jako 

první lze uvést skutečnost, že většina dnešních hráčů na trhu získala svou současnou pozici 

několika vlastními nástroji, někdy dokonce i bez úvodního vlastního vývoje, a poté 

postupným skupováním společností, o jejichž nástroje rozšířila portfolio. Také je možné 

vypozorovat, že u hlavních tahounů (IBM, Oracle) dochází k velikému zvýšení zájmu o 

tuto oblast, byť není jejich původní oblastí zájmů. 
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Porovnáním také zjistíme, že pouze SAP a SUN jsou dodavatelé, kteří nebyli pohlceni, 

nebo zrušeni a přesto nebyli zahrnuti do pozdějšího seznamu. Tato skutečnost lze vysvětlit 

tak, že v poslední době nevěnovali tolik sil SOA jako takové a ostatní dodavatelé díky 

akvizicím získali výrazný náskok jak v počtu nabízených řešení, tak v implementovaných 

systémech. I když u společnosti SUN je to spíše jejím zaměřením na Javu jako takovou, 

jejíž podpora je stejně důležitá pro SOA řešení jako podpora Microsoft pro .NET jazyky. 

2.2. Důvody pro volbu nástrojů použitých v případové 

studii 

Díky množství nástrojů, jejich podpoře a možnosti je kombinovat by neměl být problém 

implementovat požadované řešení pomocí libovolného z nich. Prvním kritériem volby byla 

podpora BPEL nástroje s rozšířením o Human Task. Druhým bylo nalézt co 

nejkomplexnější nástroj. Díky této podpoře a zároveň díky úspěšné spolupráci 

s univerzitou byla zvolena společnost IBM a její produkt IBM WebSphere Integration 

Developer – zkráceně WID – a to ve verzích 6.1.0 a později 6.1.2, které byly v době 

zpracovávání práce nejaktuálnější dostupné.  

Pro ladění SOAP komunikace se jako nejvýhodnější ukázalo použití SoapUI a to ve verzi 

2.5 beta 2. Tato aplikace umožňuje na základě dodaného WSDL rozhraní vygenerovat 

testovací scénáře, připravit modelové požadavky a celou komunikaci zobrazit v grafickém 

rozhraní.  

2.3. Počáteční kroky a popis nástroje IBM WebSphere 

Integration Developer 

Pomocí soustavy tutoriálů, které jsou dostupné na www adrese 

http://publib.boulder.ibm.com/bpcsamp/ se autor seznámil blíže jak s produktem 

samotným, tak s best practices při tvorbě BPEL procesů, ale také i s API, které nabízí 

server WPS (WebSphere Process Server). WID je nástroj naprogramovaný jako 

komponenta využívající základu Elipse, která poskytuje komplexní uživatelské rozhraní a 

nástroje pro práci programátora. Do této struktury přidává vlastní části, jako například 

grafický editor jazyka BPEL, který projekty rovnou ukládá do daného jazyka. Také přináší 

podporu modelování procesů pomocí grafického programování kódu jazyka Java a XPath. 
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2.3.1. Prostředí pro tvorbu BPEL 

Kromě samozřejmé úpravy BPEL programu ve zdrojovém kódu XML nabízí WID také 

grafický editor pro tvorbu procesů BPEL. Pomocí grafické notace (která je velmi podobná 

stavovému diagramu, nebo diagramu aktivit v UML) je možné, jak navrhnout BPEL 

program, tak jej i krokovat a ladit. Díky tomu, že je WID nadstavbou Eclipse, tak využívá i 

původních nástrojů, jako je například WSDL editor apod. Grafický editor BPEL, editor 

diagramů sestavení a další prvky jsou čistě tvorbou IBM. Dokonce i drobné kousky kódu 

(tzv. snippets), které umožňují vložit do BPEL procesu jednoduchý kód v jazyce Java nebo 

XPath je možné upravovat v grafické podobě. Přestože toto grafické znázornění klasického 

programovacího jazyka může být zajímavé pro business process architekty nebo 

administrátory, většina programátorů raději okamžitě přepíná do zobrazení standardní 

textové úpravy kódu. Je to zejména z důvodu určité neúspornosti takto vygenerovaného 

kódu. Kód je sice čitelný, strukturovaný a komentovaný, nicméně trpí přílišnou tvorbou 

automaticky generovaných proměnných se jménem __result_X, kde X je pořadové číslo 

takovéto pomocné proměnné. Například převod číselné proměnné, připojení této hodnoty 

na konec textového řetězce a vytištění do systémového logu na obrázku vypadá takto: 

 
A vygenerovaný kód takto 

int __result__1 = InputData.getInt("aInt"); 

java.lang.String __result__2; 

{// to text 

 __result__2 = (new java.lang.Integer(__result__1)).toString(); 

} 

java.lang.String __result__3 = "Priklad"; 

java.lang.String __result__4; 

{// append text 

 __result__4 = __result__3.concat(__result__2); 

} 

{// print to log 

 System.out.println(__result__4); 

} 
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Určitou výhodou je, že je možné si takto navrhnout kód a poté jej upravit, což vede ke 

zrychlení psaní jednoduchých procedur. Ve chvíli, kdy se ovšem upraví takto 

vygenerovaný kód v textové podobě, nedokáže již systém tyto změny při zpětném přepnutí 

do grafického módu zachytit a v určitých situacích dokonce dojde ke smazání celého kódu. 

Tvorba BPEL procesů 

Již při tvorbě BPEL procesu se rozhoduje, zda se jedná o microflow (mikrotok) nebo 

dlouho běžící proces. Microflow je proces s krátkou dobou běhu, který standardně nečeká 

na žádné další služby ani vstup od člověka. Zároveň nemůže obsahovat některé prvky, jako 

například časovač apod. Dlouho běžící proces nemá omezení na 

obsahované prvky. Jediné omezení spočívá v pravidle, že každý proces, 

který volá proces definovaný jako dlouho běžící musí sám o sobě být 

dlouho běžící a také proces, který volá asynchronně cizí webovou 

službu musí být dle definice dlouho běžící. 

Existuje několik možností spuštění a ukončení BPEL procesu. 

Nejklasičtější a nejzákladnější kopíruje schéma webové služby, tj. začíná aktivitou 

„přijmout“ (recieve) a končí aktivitou „odpovědět“ (Reply). Mezi těmito aktivitami 

probíhá vlastní program BPEL. Je vhodné si již na tomto příkladě povšimnout několika 

věcí: zelený a modrý kruh mají obdobný význam jako podobné značky v UML a značí 

počátek a konec procesu. Je samozřejmě možné připojit BPEL proces na službu s více 

operacemi, v tom případě je nejprve nutné určit, který přijímací prvek se použije (tzv. 

„recieve with choice“) a poté již proces běží stejným způsobem. 

Tvorba a nastavení Human Task úloh 

Pro každou vytvořenou Lidskou úlohu, ať už jako vloženou do procesu, tak i samostatnou 

nabízí WID prostředí pro přímou úpravu úlohy. Jde zejména o napojená rozhraní, 

administraci uživatelů (potenciální vlastníci, administrátoři úlohy atp.) a administraci 

eskalací a upozornění. Dokonce je možné i definovat vlastní uživatelské rozhraní pro 

některé z nich, tak jak se bude zobrazovat v některých produktech IBM (Business Process 

Choreographer Explorer, Business Space, Lotus Forms nebo IBM Portal). Dle specifikace 

by mělo být možné v rámci tohoto rozhraní i otestovat překlad parametrů na přiřazení 

uživatelů do jednotlivých skupin na fyzická jména uživatelů. Bohužel ani v jedné ze 
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zkoušených verzí se nepodařilo tento proces spustit, přičemž v logu serveru se objevuje 

chybová hláška:  

InternalExcep E com.ibm.ws.webservices.engine.InternalException <init> 

WSWS3227E:  Error: Exception: java.io.IOException: SRVE0080E: Invalid 

content length 

Tato chyba byla rozpoznána jako interní chyba testovacího klienta a reportována výrobci. 
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3. Případová studie - Document Management 
System 

3.1. Document Management System 

V průběhu každého Obchodního procesu moderního podniku se vyskytne potřeba řídit 

dokumenty navázané na tento obchodní proces a na podnik obecně. V rámci této případové 

studie je provedena analýza požadovaného řešení a implementace některých procesů tak, 

aby bylo možné ověřit, že je možné takovéto spojení vybudovat i v podmínkách stávajícího 

systému a změna koncepce směrem k servisně orientované architektuře pomůže systému 

pro budoucí rozšiřitelnost. 

Systém vystavěný dle zde navrhovaných pravidel by měl splňovat základní požadavky na 

Servisně orientovanou architekturu a to zejména znuvupoužitelnost služeb a snížení 

nákladu na další vývoj procesů.  

Řešení vybudované s pomocí Servisně Orientovaných Systémů v sobě zahrnuje několik 

výhod pro úspěšné řízení dokumentů neboli DMS. Proto by SOA měly být primárně 

zvažovány při implementaci postupů řešení. Největší problémy řízení dokumentů lze 

spatřit hlavně ve dvou hlediscích – vznik a životní cyklus dokumentů.  

3.1.1. Vznik dokumentů 

Dokumenty ve společnosti vznikají z mnoha kanálů a níže uvedené příklady jsou jen 

pouhým zlomkem možností jejich vzniku. Díky jedné ze základních vlastností SOA, 

znuvupoužitelnosti služeb, by v systému, který je řešen pomocí SOA, nemělo být napojení 

nového zdroje dokumentů velkým problémem. 

Vznik dokumentů:  

• Elektronizace papírové podoby dokumentu 

• Emailová komunikace 

o Vnitropodniková 

o S dodavateli a odběrateli 

o Se státními orgány 

• Dokumenty ukládané na sdílený prostor 

• Dokumenty generované z ostatních informačních systémů podniku 
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3.1.2. Životní cyklus dokumentu 

Některé dokumenty musí procházet složitým schvalovacím procesem. Právě na takovýchto 

procesech je vhodné poukázat na výhodné vlastnosti implementace pomocí Servisně 

Orientované Architektury, zejména pomocí jazyka BPEL. Nejen, že tyto procesy prokážou 

vhodnost remodelace potřebného „programu“ při změně obchodního procesu, ale také díky 

potřebě lidské interakce (např. schválení dokumentu) poukážou právě na rozšíření, kterým 

se tato práce věnuje. Je také nutné dbát na kontrolu aktuálních stavů jednotlivých procesů a 

také na integraci práv a povinností do navrhovaného řešení. Nemalou potřebou je i nutnost 

řízení běhu papírového dokumentu, tj. řízení včetně fyzického umístění originálu 

dokumentu. 

3.2. Premisy a požadavky na řešení - podnik 

Pod pojmem podnik uvažujeme modelovou společnost, jejíž potřeby bude toto řešení 

naplňovat. Volbu modelové společnosti utvářelo několik kritérií: 

3.2.1. SME 

Přestože bývají malé a střední podniky (SME) díky své flexibilitě tahouny změn navenek, 

nebývají ani prvními uživateli takových konceptů, ani nevyvíjí takovéto celospolečenské 

koncepty jako je Servisně Orientovaná Architektura.  

Pokud již podnik z řad SME investuje do nového systému, většinou se jedná o již 

předpřipravené řešení s drobnými úpravami pro vlastní běh podniku. Také některé procesy 

jsou „implementovány“ lidskými zdroji a přechod na nový systém ne vždy znamená 

zrychlení a zefektivnění procesu. 

Úspěšnou implementací nového konceptu v SME je možné dokázat připravenost 

takovéhoto konceptu pro celou šíři podnikatelské sféry. Rovněž se prokáže, že je tento 

podnik připraven na růst a že překročení horní hranice SME pro tento podnik neznamená 

zvýšené náklady na změnu infrastruktury, na rozdíl od situací často viděných v dnešní 

době.  
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3.2.2. Vývoj software 

Díky zkušenosti autora3 s několika společnostmi zabývajícími se vývojem software na 

zakázku a „krabicovým“ software, ale i s podniky na hranici mezi těmito dvěma 

pomyslnými tábory byla jako modelová společnost zvolena společnost zabývající se 

vývojem software. Společnost poskytuje systém, který přestože má společnou základnu, 

umožňuje různá rozšíření a přizpůsobení. Takovýto systém klade důraz na udržování 

informací o rozšířeních poskytnutých jednotlivým klientů včetně jejich verzí. Zvolení 

modelové společnosti tímto způsobem umožní poukázat na obě pomyslné strany vývoje 

software, tj. tvorbu obecných komponent i tvorbu řešení šitých na míru. 

3.2.3. Požadavky na dokumenty 

Dokumenty je možné rozčlenit do několika skupin dle účelu k jakému tento dokument 

slouží. Tyto skupiny jsou zejména : 

• Zákonné požadavky – požadavky na dokumenty, které musí podnik vždy udržovat 

ze zákona, včetně jejich archivačního procesu. 

o smlouvy 

o faktury 

o dokumenty lidských zdrojů 

o interní směrnice 

• Průkazné dokumenty – dokumenty sloužící pro případ kdy je nutné vyřešit nějaký 

rozpor – jedná se zejména o 

o objednávky 

o nabídky 

o předávací protokoly 

o reklamační protokoly 

• Dokumenty pro urychlení a usnadnění procesů – zde musí být řešena zejména 

řízení podpůrných dokumentů 

o šablony podnikových dokumentů 

o marketingové materiály 
                                                 
3 Praxe ve společnostech NeXA s.r.o. (vývoj na zakázku), Maximus l.t.d. (interní vývoj podnikového 

systému), Astra Systems s.r.o. (úprava jednoho systému na zakázku). Účast na projektech pro MŠMT, 

CzechInvest (oboje analýza stávajících systémů), LCS (vývoj informačního systému s možnými úpravami) 
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o příručky a manuály k používaným systémům 

o dokumenty knowledge-base 

o dokumenty potřebné pro získání informací o fungování podniku 

předkládané vedení společnosti 

3.2.4. Spolupráce 

Autor s výše jmenovanou společností již několik let spolupracuje a přesto, že se nepodílel 

na původním vývoji interního informačního systému, tak mu byla nabídnuta možnost 

prozkoumat rozšíření stávajícího systému o kooperaci s dalšími systémy pomocí SOA.  

3.3. Současný stav 

3.3.1. Současné systémy v podniku 

Společnost Astra Systems s.r.o. si pro vlastní účely upravuje informační systém, jehož 

moduly a zejména klientsky upravené aplikace na tomto systému vystavěné dále prodává 

jako svůj stěžejní produkt. Současná filosofie systému počítá s jedním vstupním bodem, 

skrz který jsou řešeny všechny požadavky uživatelů. Tento jediný bod funguje na principu 

vícevrstvého Model View Controller mechanizmu. Uživatelské rozhraní předává 

požadavky od uživatele systému zároveň s autentizací a autorizací a po vykonání 

příslušného příkazu zobrazí uživateli výsledek v jednotném uživatelském rozhraní. Díky 

tomu nejsou bezpečnostní mechanizmy štěpeny a zároveň je zachována jednotnost 

uživatelského rozhraní. 

Další systémy zahrnují účetní systém a repository systému SVN na sdílení zdrojových 

kódů. 

3.3.2. Řízení dokumentů v podniku 

V modelové společnosti jsou dokumenty řízeny následujícími způsoby: 

Materiály potřebné pro běh firmy dle zákona jsou uchovávány v účetním oddělení ve 

fyzické podobě. Knowledge base, tvorba faktur a řízení požadavků je řešeno pomocí 

vlastního systému vyvinutého a prodávaného touto společností. Dokumenty jsou 

přikládány k jednotlivým agendám a u těchto agend uchovávány. Nicméně proces tvorby, 

kontroly a zpracování těchto dokumentů není přímo řízen programovým vybavením. 

Systém eviduje datum pořízení, změny a návaznost dokumentu. Je nutné vytvořit i 
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prostředí pro procesní zpracování dokumentů, zejména kontrolní mechanismy a 

dokumentaci průběhu procesu. Tyto aktivity by měly být podporovány jak pro fyzické 

dokumenty, tak pro jejich elektronickou podobu:  

• Možnost skartace dokumentu  

o po uplynutí zákonné lhůty 

o skartace dokumentu ze smluvních důvodů 

• Schválení dokumentů  

o jednou nebo více osobami – dle typu dokumentu 

o vracení připomínek, opět schvalování 

o povinné nebo ad hoc schvalování – na vyžádání 

• Povinná revize dokumentu za období 

o revize směrnic 

o dotazník - výsledek vytvoření/revize dokumentu 

• Automatické vytváření dokumentů při výskytu události 

o např. vznik zakázky, přijetí pracovníka, založení dodavatele, zákazníka 

• Archivace fyzických dokumentů - uložení do skladu  

o krátkodobý sklad 

o dlouhodobý sklad 

• Skončení platnosti dokumentu (obnovení, revize, ukončení) 

3.4. Zvolené řešení 

Řešení na bázi SOA a IBM WebSphere Integration Developer (WID) by mělo být vhodné 

pro řešení takovéhoto problému. Důvody jsou rozebrány v následujících podkapitolách. 

3.4.1. Propojení stávajícího systému – budoucí rozšiřitelnost 

Stávající systém 

Stávající systém je založen na řešení „tenký klient“ – webová aplikace. Díky tomuto má 

velmi blízko k webovým standardům. Poskytnutí několika služeb by mělo být provedeno 

tak, aby byly v souladu s filosofií stávajícího systému, ale zároveň aby jej obohatily o další 

možnosti. 

Systém je proveden modulárním způsobem, kdy každá specifická aplikace definuje vlastní 

moduly a ty propojí pomocí centrálního frameworku, který nese název Eqis. Základní 
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framework poskytuje funkcionalitu pro propojení na několik typů databází4, včetně 

automatizace mapování objektů na databázové schéma. Pro přístup k databázi nabízí 

funkčnosti pro automatickou kontrolu oprávnění pro přístup, audit trail a podporu 

archivace při odstraňování záznamů. Systém byl již od počátku vyvíjen s vizí klasické 

relační databáze jako zdroje dat. Tato skutečnost byla vždy vnímána jako pozitivní, neboť 

díky naprosté znalosti možností, které dnešní relační databáze nabízejí, bylo možné 

standardní procesy zjednodušit a co nejvíce logiky na databázové operace vložit do 

základních knihovních objektů. Díky tomu je vývoj nového základního modulu 

zjednodušen na návrh datové struktury. Pro výstavbu uživatelských rozhraní poskytuje 

standardní podporu pro výstup v HTML, včetně rozšířených uživatelských ovládacích 

prvků, šablonovacího systému a exportů do jiných formátů, jako například CSV a MS 

excel XML (OpenXML). Cílem je, aby byly veškeré agendy ovládány stejnými postupy a 

systém zbytečně nezatěžoval uživatele učením se nových pracovních postupů pro různé 

systémové agendy. Programovacím jazykem zvoleným pro tento systém je z několika 

důvodů PHP ve verzi 5, který je pro tvorbu objektově orientovaných systémů plně 

dostačující.  

Řešení 

Do systému bylo nutné vložit jeden obecný modul pro rozšířenou práci s XML dokumenty 

a rozhraní pro příjem, zpracování, vyhodnocování, vytváření a odesílání SOAP zpráv. Na 

základě tohoto modulu bude vystavěn specializovaný modul pro komunikaci se zkušební 

integrační aplikací. Bude nutné upravit stávající procesy probíhající v systému, aby 

dokázaly tohoto rozhraní využít ve svém průběhu. A v neposlední řadě bude nutné vytvořit 

uživatelské rozhraní, které dokáže pracovat s daty ze služeb a využít API poskytované pro 

lidské úlohy. 

Řešení na bázi SOA je vhodné zejména z důvodu budoucích možností propojení na další 

systémy. Účetní systém sice v této verzi nenabízí žádné propojení na bázi webových 

služeb, ale je možné, že jeho nová verze již tyto služby poskytne. Dále jsou zde úzké vazby 

na další společnosti, jejichž systémy by mohli produkovat nějaké služby a proto je 

propojení na bázi standardů žádoucí. Dále je vhodné systém propojit s e-mailovou 
                                                 
4 V tuto chvíli jsou podporovány MySQL,MS SQL, a PostgreSQL, přičemž poslední jmenovaný je určen 

jako primární 
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komunikací, neboť zde vzniká několik důležitých dokumentů a jejich automatizace 

přispěje k urychlení zpracovávání. 

Dalším důležitým systémem je digitální archiv, který je v tuto chvíli suplován jakýmsi 

virtuálním archivem uvnitř systému, ale do budoucna by bylo žádoucí, aby byl oddělen od 

systému. Zde se nachází další prostor pro využití SOA implementace, neboť archiv 

může poskytovat naprosto stejnou sadu služeb jako originální systém a teprve 

mediační služba integračního prostředí rozhodne na základě typu dotazu na 

dokument, do kterého systému o dokument požádat. 

3.4.2. BPEL procesor 

Stávající systém nepodporuje žádný silný nástroj na skriptování procesů a proto je potřeba 

takový nástroj do tohoto systému implementovat. Externí implementace pomocí web-

services nabídne možnosti flexibility napojení a nezatěžování stávajícího systému, byť 

může, zejména z počátku, být spuštěno na stejném fyzickém hardware jako stávající 

systém. Rychlost implementace procesu pomocí BPEL by měla být řádově rychlejší nežli 

rychlost implementace pomocí programování standardními prostředky díky své abstrakci a 

přísnému zaměření na proces. 

3.4.3. Human Task API 

Díky Human Task API je možné začlenit všechny procesy, které mají efekt na uživatele, 

přímo do stávajícího systému a tudíž není pro uživatele žádný rozdíl, zda je implementace 

uvnitř či vně systému. Umožňuje alokovat uživatele na revizi dokumentu, upozornit jej, že 

musí do nějakého data splnit požadovanou povinnost a tyto povinnosti může plnit jak 

z integračního prostředí, tak z prostředí systému. Toto API je přístupné pomocí webové 

služby HumanTaskContainer a popis služby WSDL je možné stáhnout ze serveru z jeho 

administrativní konzole včetně datových typů. 

3.5. Případy užití – cílový stav 

Při zpracovávání tohoto systému je nutné zmapovat případy užití, které budou do integrace 

zahrnuty. Tato množina případů užití zahrnuje takové případy, které ukážou vhodnost 

integrace a začlení uživatele do procesu. Je zřejmé, že díky flexibilitě systému SOA, 

zejména ve spojení s BPEL, dokáže rychle vyvinout další případy užití a stávající případy 

pozměnit v krátkém čase. Tato kapitola zahrnuje všechny případy užití, které by bylo 
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vhodné integrovat. V pilotním projektu – případové studii určeném pro tuto práci bude 

implementována vybraná podmnožina těchto případů užití a k nim navázaných procesů. 

Diagramy případů užití a procesů byly tvořeny pomocí upravené notace UML v programu 

Microsoft Office Visio 2003. 

Uživatelské role 

Dříve než přistoupíme k popisu samotných případů užití je nutné představit role 

participujících uživatelů. Procesy ovlivňují dvě skupiny rolí - role uživatelské a role 

systémové. Jejich rozdělení a hierarchii včetně generických rolí ukazují následující dva 

obrázky. Uživatelské role je možné dále členit dle teamů, ale pro přehlednost je vhodné 

uvést pouze tyto úrovně. 

 
Obr. 11 Uživatelské role v systému a jejich závislosti 
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Obr. 12Systémové role a jejich závislosti 

Základní jednotkou je uživatel a systém. Systémy jsou zde zavedeny jako role, neboť 

vstupují do procesu podobně jako samotní uživatelé a právě díky standardnímu rozhraní 

jsou do určité míry zaměnitelní. 

Případy užití – projekty 

Aby byly splněny požadavky na řízení takového projektu, vyžaduje každý projekt 

v průběhu svého životního cyklu některé dokumenty. Většina těchto dokumentů vzniká při 

změně stavu projektu, ať už jako důvod změny nebo její následek. Proto jsou zde 

naznačeny případy užití, které mají za následek změnu stavu projektu. Obchodní případ je 

zde označení zastřešující pojem projekt a příležitost tak, aby se mezi nimi sdílely údaje, 

neboť příležitost lze chápat jako určitou přípravnou fázi na projekt se specifickými 

vlastnostmi a benevolencí na straně povinných dokumentů. V případě, že příležitost se 

změní na projekt, tj. vznikne dokument objednávky, tak jsou data sdílena. 
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Obr. 13 Procesy v průběhu projektu 

Pro integraci jsou nejdůležitější procesy tvorby nabídky, kdy spolupracují Projektový 

manažer a Obchodník na tvorbě finálního dokumentu a fakturace, neboť zde Projektový 

manažer na základě předaného projektu (dokument předávací protokol musí být v systému 

zaevidován) předá data k fakturaci Účetnímu oddělení, které vytvoří fakturu, odešle ji ke 

schválení Projektovému manažerovi a v případě kladné odpovědi již standardní cestou 

odešle fakturu. Po zaplacení dojde k vyhodnocení projektu dle interních pravidel (např. dle 

utilizace jednotlivých pracovníků, poměr nákladů a zisku apod.) 

Důležitými dokumenty jsou pro tyto případy užití 

• Nabídka 

• Objednávka 

• Předávací protokol 

• Faktura 



 - 55 - 

Případy užití – interní směrnice 

Společnost musí uchovávat, revidovat a aktualizovat několik interních směrnic. Jedná se 

zejména o směrnice nutné pro ISO 9001, směrnice o bezpečnosti práce a směrnice sloužící 

pro stanovení pracovní doby, platových výměrů, přijímání nových zaměstnanců apod.  

Tyto směrnice musí být jednou za čas revidovány5, o což se stará na základě interních 

pravidel systém, který upozorní administrátora na tuto skutečnost. Administrátor deleguje 

revizi dokumentu na jiného 

uživatele a po navrácení 

revidovaného dokumentu 

překontroluje a potvrdí správnost 

takového dokumentu. Dle typu 

dokumentu bude spuštěna procedura 

požadující aby si někteří uživatelé6 

daný dokument přečetli a potvrdili 

seznámení se s novým textem. 

 
Obr. 14Případy užití – interní směrnice       

Případy užití – archivace 

 
Obr. 15 Případy užití - archivace 

                                                 
5 Například tak, aby vyhovovali aktuálním legislativním požadavkům 
6 Například v případě bezpečnosti práce všichni, nebo v případě směrnice pro tvorbu projektů uživatelé na 

úrovni Projektový manažer 

Adm inistrátor

Systém

Uživatel

Tvorba

Revize

Potvrzení přeč tení

Vynucení revize /přeč tení

Systém
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Do archivu má přístup pouze osoba se zvýšenou úrovní oprávnění. Pro zvýšení rychlosti 

systému není archiv přímo přístupný ze systému, ale je postaven na stejných technologiích, 

jako originální systém a poskytuje stejnou sadu služeb. Integrační systém se pouze stará o 

přenos dokumentu mezi systémy. 

Případy užití – obecné 

 
Obr. 16 Případy užití – obecné práce s dokumenty 

Dokument může vzniknout dvěma způsoby. V případě, kdy nastane nějaká systémem 

zachytávaná událost, systém vytvoří z předdefinované šablony dokument. Druhým 

způsobem je dokument manuálně vytvořen uživatelem. Tvůrce dokumentu poté vydá 

žádost o revizi vybrané skupině uživatelů s nastaveným příznakem, zda musí revidovat 

dokument všichni obeslaní uživatelé, nebo je tato činnost volitelná7. Po revidování 

dokumentu všemi zainteresovanými osobami je tento původním iniciátorem (v případě, že 

tvůrcem dokumentu je Uživatel) schválen a zpracován. 

3.6. Procesy 

V této kapitole budou rozebrány procesy, které musí systém podporovat. Přestože se nabízí 

popisovat procesy v BPMN nebo abstraktní formou BPEL procesu, budou procesy, které 

nebudou přímo implementovány v BPEL, popisovány pomocí standardních stavových 

UML diagramů. Procesy vycházejí z již dříve uvedených případů užití a dále je rozšiřují, 

zejména co se podrobností o pořadí a postupech týká. Kapitola je členěna dle procesů. 

                                                 
7 Např. dotazníky 
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V případě složitějšího procesu je nejprve představen celý proces ve sloučené podobě a 

následně jsou ukázány podprocesy samostatně.  

3.6.1. Princip 4 očí 

Nejdůležitějším principem při tvorbě a revizích dokumentů je princip 4 očí. Tento princip 

je použit v několika různých situacích 

vždy, když je nutné, aby byla zajištěna 

validita údajů tak, že jeden uživatel data 

vytváří/mění a druhý uživatel je 

schvaluje. Teprve po schválení jsou tato 

data uvolněna pro standardní použití 

ostatním uživatelům systému. 

Aktivity Revize a Opravit jsou příkladem 

použití Lidské aktivity jako tzv. Inline 

Human Task, tj. lidské úlohy přímo 

vnořené do procesu. Díky tomu má lidská 

úloha přístup i k datům procesu 

(například kdo proces spustil atp.) 

Vytvořená data jsou do procesu vložena 

v aktivitě Recieve a schválený dokument 

je navrácen po doplnění dodatečných dat 

na konci procesu akcí Reply. 
Obr. 17  Proces kontroly principem 4 očí s  

vynucením opravy původním tvůrcem 

 

3.6.2. Obchodní případy 

Životní cyklus obchodního případu lze rozdělit na tři etapy: etapa příležitosti, etapa 

projektu a etapa řízení změn. Ne všechny projekty musí nezbytně projít všemi třemi 

fázemi. Přechody mezi těmito fázemi zobrazuje první z následujících diagramů. Případ 

užití „založení klienta“ není relevantní pro tento příklad a proto je z procesů vypuštěn. 
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Příležitost

projektová fáze

Řízení změn

[objednáno] 

[připomínky a změny] 

[uzavření projektu] 

[neobjednáno] 

[bez připomínek] 

[specifické případy] 

 
Obr. 18 Obchodní případy – pohled s nízkým rozlišení 

Fakturace 

 

tvorba faktury

kontrola faktury

fakturováno

[zjištěna chyba] 

oprava chyb

 
Obr. 19 Podproces fakturace 

 

 

 

Než budou ukázány podprocesy, je 

nutné ukázat jeden proces, který je 

součástí jak procesu v projektové fázi, 

tak i procesu řízení změn a tím je proces 

fakturace. 

Při fakturaci je nezbytně nutné, aby 

všechny údaje faktury byly v pořádku a 

zároveň aby byly přítomny všechny 

přílohy. Proto se zde uplatní princip 4 

očí a to tak, že účetní na základě 

podkladů vytvoří fakturu, kterou dá 

projektovému manažerovi ke kontrole. 

V případě nedostatků je nutná oprava 

chyb a znovu zopakování kontroly. 
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Obchodní fáze projektu 

 
Obr. 20 Druhá fáze projektu 

Obchodní fáze – fáze příležitosti V první 

etapě je založen obchodní případ a 

pomocí metody čtyř očí je 

zkontrolována nabídka na formální i  

věcnou správnost. Teprve poté je 

odeslána zákazníkovi. Zároveň 

s odesláním je tato nabídka uložena u 

projektu pro snadnější dohledání a 

archivaci. V případě, že je nabídka 

akceptována formální objednávkou, 

mohou započít práce na projektu a 

projekt je založen s daty objednávky. 

V případě, že nabídka není akceptována, 

ale je možné nabídku upravit (např. 

vyjednávání o ceně, doplnění apod.) 

nastupuje možnost opravy a průchod 

cyklem tvorby nabídky a jejího 

odsouhlasení znovu. 

 Ve druhé fázi probíhají práce na 

projektu a po jejich ukončení dochází 

k otestování funkčnosti, předávání a 

fakturaci provedených prací. Při 

reklamaci je uplatněn proces řešení 

připomínek. Tento proces je pouze 

specifickou podobou procesu řízení 

změn, který bude představen dále v této 

kapitole. Po předání je předávací 

protokol opět uložen u projektu pro 

případné další dohledání.  
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Obr. 21 Proces řešení připomínek 

Řešení připomínek se od ostatních 

procesů liší tím, že se skládá ze dvou 

různých, na sobě parciálně nezávislých 

částí. Jednou z nich je přijímání a řešení 

požadavků, druhou je jejich uzavírání a 

fakturace. Fakturace probíhá dle 

podprocesu se stejným názvem, který je 

uvedený na začátku této kapitoly 

Před fakturací je oproti standardnímu 

projektu nutné stanovit seznam 

požadavků, položky v tomto seznamu 

ohodnotit cenou (může být i nulová) a 

celkovou sumu předat k fakturaci. 

 

 

Proces pro automatické vyvolání revizí dokumentu dle typu 

Pro opakující se revize dokumentů nějakého typu je na serveru umístěn proces, jehož 

instance je spuštěna s parametry „typ dokumentu“ a „rychlost obnovy“. Vždy při vypršení 

časového limitu dojde k vyvolání události, která zavolá externí službu „vyvolej revizi“ a té 

předá typ dokumentu jako jeden z parametrů. 

Proces je možné zastavit pomocí úlohy, která 

bude na administrátora čekat v jeho schránce 

úloh. Pokud administrátor začne zpracovávat 

zastavení, ale v průběhu se rozhodne proces 

nezastavit, cyklus se zopakuje znovu (včetně 

vytvoření nové úlohy pro administrátora). Po 

ukončení vrátí proces zprávu obsahující počet 

dokumentů, u kterých byla provedena revize. 

 
Obr. 22Proces vyvolání revizí        
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3.7. Vybrané součásti řešení 

Při tvorbě integrace bylo nutné překonat některé překážky. Největší překážky a body, které 

jsou nutné pro pochopení této práce jsou shrnuty v této kapitole. Nejprve jsou uvedeny 

překážky technického charakteru a poté vybrané části řešení procesů. 

3.7.1. SOAP komunikace v aplikaci PHP 

Přesto, že PHP již ve verzi 5 nabízí podporu pro práci se SOAP zprávami, je tato podpora 

pouze prvním krokem k řádnému začlenění webových služeb do systému. Proto byl v první 

řadě vytvořen generátor tzv. proxy tříd pro propagaci operací webové služby do objektů 

systému. Zároveň byl vytvořen generátor datových typů tak, aby bylo možné data plnit do 

typovaných objektů jazyka PHP a výsledek si opět přečíst ve formě typovaného objektu. 

Tento generátor na základě vložených parametrů (WSDL služby, jméno třídy pro výstup 

apod.) vygeneruje validní PHP kód s vytvořenými třídami dle WSDL specifikace. Zároveň 

jsou tyto třídy generovány jako potomci knihovního objektu, který se stará o překlad „do“ 

a „z“ parametrů SOAP zprávy. 

Zde se nabízela možnost použít některých knihoven, nebo jiných projektů pro lepší 

začlenění do systému. Zde uvádím některé nepoužité knihovny včetně popisu a důvodu 

jejich nepoužití. 

• NuSoap – Asi nejpoužívanější knihovna pro PHP, psaná přímo v PHP. 

V PHP5 v podstatě ztrácí smysl, neboť poskytuje takřka totožnou 

funkcionalitu jako přímo objekty jazyka PHP5, navíc je zde problém 

s kolizí jmen některých objektů 

• WSO2 WSF/PHP – knihovna od výše zmiňované společnosti WSO2, která 

je velice bohatá na práci s takřka kompletní servisní architekturou, nejen 

SOAP. Jedná se o distribuovanou knihovnu napsanou v jazyce C, kterou je 

nutné připojovat za běhu k interpretru PHP. Protože se informační systém 

používá i na systémech, nad kterými není plná kontrola možností 

připojených knihoven musela být bohužel tato knihovna vyloučena 

z výběru. 

• Pomocné funkce pro SOAP některých vývojových prostředí – nejedná se 

přímo o framework, ale při vhodném použití by již mělo v kombinaci se 
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SOAP objekty PHP5 tvořit vhodnou základnu pro tvorbu kódu pro 

interoperabilitu. Bohužel ani Zend Framework, ani NuSphere PhpED 

nepodporují generování proxy tříd, ani alespoň analyzátor s nápovědnými 

funkcemi. Proto byla i tato varianta zavržena. 

Při generování je použita standardní systémová knihovna pro šablonování a pro ovládání 

generování byly využity standardní systémové prvky uživatelského rozhraní. Jelikož PHP 

nepodporuje, kromě tzv. „Class Type Hints“ přímé typování parametrů jsou typy 

parametrů získané z WSDL převedeny na typ PHP známý (standardní typy, typy získané 

při generování) a typy jsou uloženy v dokumentaci vlastnosti objektu pomocí PHPDoc. 

Tímto způsobem je alespoň zajištěno, že vývojové prostředí poskytne tuto informaci 

programátorovi při programování přístupu k jednotlivým vlastnostem daného objektu. 

Zároveň jsou do argumentů funkcí vkládány „Class Type Hints“ právě u tříd, které byli 

také v tomto dokumentu definovány.  

V průběhu zpracovávání byli zjištěny následující nedostatky integrované knihovny PHP5 

pro SOAP komunikaci: 

• Serverový modul nepodporuje parsování hlaviček SOAP zprávy, toto je nutné dělat 

manuálně přímo z XML dokumentu zprávy pomocí XPath. Více o tomto je v sekci 

autentizace. 

• Klientská třída nepodporuje asynchronní volání služby, což zejména u lidských 

úloh vede k vypršení platnosti stránky. 

• Klientská třída jazyka PHP obsahuje chybu při zpracovávání proměnné typu 

anyXML. Bylo proto nutné navrhnout vlastní export Obchodního objektu do XML 

a jeho import do datové struktury pomocí : 

$param = new SoapVar($bo->GetXML(),XSD_ANYXML); 

o Kde $bo je instance jakéhokoliv potomka třídy BaseBOClass, která slouží 

jako generický základ pro obchodní objekty a zajišťuje překlady „z“ a „na“ 

parametry SOAP zpráv. A SoapVar je objekt poskytovaný jazykem PHP 

pro kódování takových parametrů. Konstanta XSD_ANYXML je zde právě 

z důvodu čistého vygenerovaného XML jako parametru, přičemž 

standardně stačí použít jako parametr objekt a SOAP_ENC_OBJECT jako 

konstantu kódování. 



 - 63 - 

• Stejně tak obsahuje klientská třída chybu při zpracovávání anyXML jako parametru 

příchozí zprávy. Dokonce nepřevede tento XML „výstřižek“ do objektové podoby, 

ale podá pouze samotný text XML. Díky tomu, že nemusí být namespaces 

definovány přímo uvnitř prvku samotného, ale v některém z jeho nadřazených 

prvků, nedokáže XML parser rozpoznat namespace takovéhoto XML „výstřižku“ a 

bylo proto nutné zavést jinou metodu zpracování takovéhoto prvku. 

o Metoda spočívá v parsování buď celé zprávy, která byla přijata, a vyjmutí 

požadovaného prvku pomocí XPath, nebo pomocí odstranění namespaces 

prvků ze jmen XML elementů a znovu pokusem o parsing výsledného textu. 

3.7.2. Autentizace a Autorizace 

IBM WebSphere server podporuje specifikaci WS-Security. Proto byla vytvořena v PHP 

třída:  

class SoapAuthToken { 

 private $username; 

 private $password; 

... 

public function GetHeader(){...} 

} 

Tato třída sestaví XML element na základě šablony, naplní správnými daty a vrátí tak, aby 

byl mezi SOAP hlavičky odchozí zprávy vložen příslušný kód. Ve chvíli, kdy je 

nastavován BPEL proces a jeho export jako webové služby, je nutné nastavit akceptaci 

UserName Token parametru a namapování takto přijatých údajů z hlavičky SOAP zprávy 

na uživatele aplikačního serveru. V základní variantě je z důvodu názornosti heslo 

nešifrované a komunikace probíhá pomocí protokolu HTTP. Vytvořením potomka této 

třídy, který implementuje funkci GetHeader() tím, že vytvoří hash hesla, včetně náhodného 

čísla (tzv. nonce) a časového razítka a vloží je do hlavičky, vznikne poměrně silná varianta 

komunikace jmen a hesel. Samozřejmostí bude komunikace pomocí SLL zabezpečeného 

kanálu. 

Stávající systém zatím používá vlastní metodu autentizace a proto nebylo možné udělat 

jednotný zdroj uživatelských účtů. Proto je datová struktura rozšířena i o přihlašovací 

údaje do druhého systému. 
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Autentizace příchozích zpráv také musela být do systému začleněna. Jak již bylo 

v předchozí kapitole uvedeno, je nutné nastavit vlastní mechanizmus, který dokáže 

z celého XML dokumentu zprávy získat autentizační údaje. Tyto údaje jsou potom předány 

standardní systémové metodě na přihlášení. 

3.7.3.  Integrace datových objektů do stávajícího systému 

Jak je v úvodu této kapitoly uvedeno, je systém úzce provázán s databází nad kterou je 

provozován. Přestože základní funkcionalita je k dispozici programátorovi ve formě 

prvotních tříd knihovny, veškeré systémové záležitosti typu automatické generování 

agendy, automatické generování validačních funkcí apod. je k dispozici až poděděných 

objektech, které pro svůj běh přímo požadují napojení na databázi. Zde je nutnost zvážit 

několik možností, jak do systému vpravit data z jiných zdrojů nežli přímo z relační 

databáze.  

Mezi možnosti patří: 

1) Spouštění pravidelných procesů, které z externího zdroje převedou data do relační 

databáze a poté je práce převedena na standardní práci v systému  

2) Vložení jedné generace tříd, mezi generaci základní a databázovou, která zajistí datové 

funkce nad nezávislým datovým zdrojem a poskytne podobnou, byť omezenou 

funkcionalitu jakou v současnosti poskytuje databázová generace. 

• Pojem generace je zde chápán jako množina tříd kooperujících ve stejné vrstvě 

systému a majících přibližně stejně dlouhou cestu k jednomu společnému předku. 

Dvě třídy jsou na stejné cestě, pokud je jedna přímým, či vzdáleným potomkem 

druhé či naopak. A přímý vztah potomek – předek je cesta délky 1. 

3) Poděděním od základních systémových tříd vytvořit stejně silnou skupinu tříd, která 

poskytne stejnou funkcionalitu jako třídy v systému v tuto chvíli obsažené. 

4) Poděděním rozšířených systémových tříd a reimplementace funkcí pracujících přímo 

s databází. 

Všechny tři možnosti byli vyzkoušeny na základních příkladech přístupu, ukázalo se 

následující:  

Varianta 1) je pro současný stav aplikace a integrace nejjednodušší a byla by zřejmě 

nejrychleji schopná ukázat, že daná integrace má smysl. Nezatěžuje uživatelské rozhraní 

dlouho trvajícími dotazy do jiných systémů, na druhou stranu nepřináší okamžitou reakci 
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na akce uživatele mezi systémy, vždy je nutné čekat na následující spuštění synchronizace. 

Tak se může snadno stát, že dojde k nesouladu v datech mezi systémy a bylo by nutné 

navrhnout a nastavit procedury na vyřešení konfliktů. To by ve svém důsledku mohlo 

vyvolat ještě větší náročnost nežli ostatní varianty. 

Varianta 2) se ukazuje z hlediska budoucnosti vývoje systému jako nejvhodnější ve chvíli, 

kdy se očekává masová datová integrace. Na druhou stranu vývoj a testování takovéhoto 

roztržení funkcionality do dvou generací tříd by mohlo mít za následek dlouhodobější 

nestabilitu systému a dlouhý vývojový cyklus. 

Varianta 3) je z hlediska zásahu do systému druhá nejmenší hned po variantě 1). Tato 

varianta má ale jeden nevyhnutelný důsledek a to je duplicita funkcionality a nutnost jejího 

vytvoření a hlavně udržování v systému i nadále. 

Varianta 4) využívá nejvíce funkčnosti stávajícího systému, byť za cenu skrývání funkcí a 

horších možností testování. 

Pro ukázání možnosti integrace byla nakonec zvolena kombinace variant číslo 3) a 4) 

neboť je možné vybudovanou funkcionalitu do budoucnosti možno sloučit s variantou 2) 

v případě, že bude rozhodnuto o silné podpoře integračních procesů. Dle varianty 3) byl 

implementovány např. třídy SoapBaseModuleClass a SoaTaskOrganiserClass jako potomci 

základního modulového objektu eoModule. Dle varianty 4) vznikly takřka veškeré objekty 

formulářů jako potomci od AutoForm* tříd. Dále byla tímto způsobem vytvořena třída 

MemoryRecordset jako potomek třídy DbRecordset. Tento způsob byl zvolen z důvodu 

velmi častého použití DbRecordset tříd napříč celým frameworkem. Změna dědění tak, aby 

MemoryRecordset byl naopak předkem třídy DbRecordset, ale zároveň aby se mohl použít 

na všech místech, kde se v tuto chvíli s DbRecordset pracuje by vyžádalo komplexní 

změnu ve frameworku. Tato skutečnost byla přednesena a do budoucna se počítá 

s následujícími dvěma variantami řešení.  

 
Obr. 23 Varianta přisp. datové struktury s implementacemi ve stejné „generaci“ 
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Obr. 24 Varianta přisp. datové struktury s přidáním abstraktního předka a otočením „generací“ 

Výběr varianty datové struktury bude záležet na dalších skutečnostech. Největší vliv bude 

mít zejména skutečnost, zda společnost přistoupí ke komplexní změně frameworku dle 

variant uvedených na začátku této kapitoly. 

Z příkladů uvedených v této kapitole je zřejmé, že ne vždy je integrace pomocí služeb 

nejjednodušší cestou. Nutnost zvážit komplexní změnu v systému ve chvíli kdy je 

požadována integrace je vždy proti myšlenkám SOA, jako prostředku pro snížení nákladů. 

Ukazuje se, že i přes počáteční zvýšené náklady je dlouhodobý zisk největším tahounem 

pro implementaci této architektury. Toto dokazují i zjištěné skutečnosti ve studii Saugatuck 

tech. [21].  



 - 67 - 

4. Vývoj do budoucnosti 

4.1. Budoucnost BPMN 

V současnosti probíhají snahy o dokončení specifikace pro BPMN verze 2.0. Přestože se 

odhady na dokončení neustále posouvají, předpokladem je, že v brzké době bude tato 

specifikace dokončena a uvolněna pro veřejnost. 

Problémem BPMN je zejména nejasná jednotná specifikace výměnného formátu. Existuje 

sice formát XPDL (XML Process Definition Language), ale tento formát není podporován 

přímo standardem BPMN. V BPMN 2.0 by proto měl, mimo jiné, být definován i 

standardní formát textového zápisu grafických prvků. Tato skutečnost bude mít za 

následek dvě podstatné výhody. Nejvíce proklamovanou výhodou je možnost výměny dat 

mezi různými implementacemi BPMN nástrojů. Co ovšem by mělo být vnímáno jako 

daleko podstatnější je skutečnost, že při existenci jasně stanoveného textového formátu 

bude daleko snazší a výhodnější implementovat nástroj na převod BPMN do BPEL 

procesu. Čím více společností se bude zabývat konverzí těchto dvou formátů, tím více 

budou zřejmě systémy k tomu určené sofistikovanější a algoritmy pro práci s oběma 

formáty se sjednotí.  

4.2. IBM WebSphere Integration Developer 

V průběhu práce byl na trh uveden WebSphere server 7.0. V nejbližší době tedy bude 

předpokladem upgrade i procesního serveru a posléze i aplikace WID pro práci nad tímto 

aplikačním serverem. Do tohoto upgrade by bylo žádoucí zavést lepší podporu pro 

Windows Vista, neboť i přes proklamovanou podporu se vyskytly stroje s Windows Vista, 

na kterých docházelo k chybě při instalaci některých součástí systému. Chybové hlášky a 

popis chování byly zaslány autorem do společnosti IBM.  

 

4.3. SOA a IT jako celek 

V [21] jsou popsány tři vlny adopce SOA a podle uvedeného průzkumu je v tuto chvíli 

nejaktivnější právě vlna střední s doznívající první vlnou a plynule nastupující vlnou 

poslední. 
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Vnímám silný tlak na poskytování software jako služby, dnes moderní pojem SaaS 

(Software as a service), který ovšem dle mého názoru spíše nahrazuje v minulosti 

propagovaný, nicméně ne příliš úspěšný, model ASP (Application Service Provider). 

Díky své zkušenosti s nástroji jako IBM Integration Developer,Visual Studio apod. se 

domnívám, že dnes je zapotřebí jiného typu osobnosti pro práci programátora než tomu 

bylo dříve. Uskuteční se zde určitý posun v pojmu programování jako náplně práce. Školy 

zabývající se výukou informačních technologií by se měli zamyslet, zda by nebylo vhodné 

zavést i výuku vizuálních metod programování včetně algoritmizace v takovýchto 

prostředích. Daleko větší důraz bude kladen na metadata a vlastnosti získané za běhu 

aplikace, nežli na přesný postup jak daný algoritmus vykonat. Tomuto trendu nasvědčují i 

v nedávné době představené specifikace pro jazyk C# verze 4.0. Z čistě imperativního 

jazyka (verze 1.0-2.0) se postupně stává jazyk více deklarativní a postup jak k danému cíli 

dospět je nechán až na DLR (Dynamic Language Runtime) a CLR (Common Language 

Runtime).  

 

4.4. Interní podnikový systém 

Interní podnikový systém bude muset v nejbližší době projít několika změnami. Jednou 

z nich bude kompletní implementace navrhovaných procesů a případů užití. Další změna, 

kterou musí systém v nejbližší době prodělat, je výše uváděná architektonická změna 

akceptace jiného datového zdroje nežli relační databáze. Zřejmě nejlepší by byla varianta 

2) (tj. vytvoření mezistupně mezi hierarchií objektů systému), která do budoucna nabídne 

největší flexibilitu vývoje.  

Vzhledem k rozšiřování systému existuje předpoklad, že nastavená komunikace pomocí 

SOAP bude zachována a dále použita pro komunikaci s dalšími systémy. Nejjednodušší a 

zároveň s největší přidanou hodnotou se jeví vytvoření archivního systému, do kterého 

budou pomocí automatických procedur přesouvána historická data a který bude mít stejné 

rozhraní jako systém stávající. Díky tomu bude zachována rychlost odezvy ve stávajícím 

systému, ale také bude zachován jednotný přístup k datům.  

Vzhledem k datové náročnosti komunikace pomocí SOAP by bylo zřejmě žádoucí ve 

stejném duchu integrovat i komunikaci pomocí XML-RPC. 
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Bez ohledu na další vývoj systému bude asi nejdůležitějším rozhodnutím, zda ceny za 

licence IBM produktů vyváží přidanou hodnotu do systému a bude akceptována tato 

platforma jako vývojová platforma pro řešení obchodních procesů. Toto rozhodnutí je plně 

na managementu společnosti, cílem této práce bylo hlavně poukázat na možnosti takovéto 

implementace, její výhody a nevýhody. Vzhledem ke skutečnosti, že byla snaha veškeré 

propojovací mechanizmy řešit pomocí standardizovaných protokolů a mechanizmů, je také 

možnost zvážit implementace BPEL procesů a Human Tasků v jiném systému. Ten by ale 

musel nabídnout obdobnou množinu API rozhraní jako systém od IBM. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo osvětlit principy, normy a fungování Servisně Orientované 

Architektury. Během zpracovávání této práce jsem narazil na několik různých obstrukcí, 

které ztížily zpracovávání takovéhoto cíle.  

Jednou z největších překážek, kterou musí člověk při získávání informací o Servisně 

Orientované Architektuře překročit, je obsáhlost tohoto tématu a to zejména co se týká 

popisů a představ napříč spektrem firem, které SOA implementují jako uživatelé, ale 

hlavně firem, které na konceptu SOA založily svůj obchodní plán. SOA je v současné době 

jedno z nejvíce nadužívaných „buzzwords“8 při prodeji informačních systémů a 

konzultačních činnostech. Jeho nadužívání je způsobeno dle mého názoru právě šířkou 

pojmu a možností zařadit pod tento pojem různorodé skupiny software. 

Druhou z překážek je nesourodost naplnění výše popsaných standardů jednotlivými 

účastníky. Jak je uvedeno v kapitole 3.7. Vybrané součásti řešení problémy s odpovídáním 

standardům má zejména jazyk PHP a nástroje pro práci s ním. Nicméně i problémy s méně 

častými požadavky na SOAP komunikaci byly do systému zavedeny a na příkladu 

odzkoušeny. Jako výhoda při použití SOA při vývoji systémů se vždy uvádí snížení 

nákladů a rychlost vývoje, zejména při reakci na změny. Nutno dodat, a to potvrzuje i 

studie Saugatuck Technology [21], že zejména počáteční náklady převyšují jakékoliv 

ostatní metodologie a výhoda SOA se ukáže až po delší době používání. V případě této 

práce se jako vysoké počáteční náklady dá považovat nutný vývoj generování rozhraní a 

proxy tříd pro stávající systém. Samotný vývoj procesu, včetně lidské úlohy byl již daleko 

rychlejší. Stejný výsledek lze očekávat i u jakýchkoli dalších změn a přidání procesů. Zde 

je nutné vyslovit domněnku, zda by tomu tak nebylo při jakékoliv vhodně zvolené 

architektuře. Ze zkušeností při zpracovávání této práce vyplývá, že pokud je architektura 

vhodně navržena, pak tato domněnka platí, nicméně Servisně Orientovaná Architektura má 

oproti ostatním obrovský náskok, jak díky známým normám, tedy jakýmsi kolejím, 

kterými je vhodné se při aplikaci takovéto architektury nechat vést, tak hlavně díky 

množství podpůrných prostředků při návrhu, implementaci a správě systémů navržených 

pomocí této architektury. Systém s jednoduchým příkladem uvedeným v této práci by 

                                                 
8 Módní termíny, často marketingové značně nadužívané. Mezi další bych zařadil SaaS, ASP atp. 
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potřeboval přibližně stejně času na implementaci jinou metodou, nicméně jakékoliv další 

změny, jako například výše uváděná archivace v kopii stávajícího systému, by trvaly 

daleko více času nežli při pokračování integrace tímto způsobem. Stejně tak integrace 

s dalšími systémy by měla dle předpokladů trvat méně času.  

Předpokládám, že díky návrhu a implementaci komunikačních komponent interního 

informačního systému bude možné tento systém zapojovat do dalších integračních procesů 

nejen v rámci společnosti, ale i v rámci nabízených aplikací, které jsou postaveny na 

stejném aplikačním základě. 

Věřím, že tato práce přinesla náhled do složitého a rozmanitého světa SOA i lidem, kteří o 

tomto termínu slyšeli pouze z reklamních plakátů dodavatelů software a konzultačních 

firem a obohatila i osoby, které s danými technologiemi dennodenně pracují, ale nikdy si 

neuvědomili jejich rozsah, původ a důvody ke vzniku.  
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Slovník zkratek a pojmů 

Zkratka / 

Pojem 

Rozvinutí zkratky Komentář autora 

API application 

programming 

interface – 

definované rozhraní 

aplikací pro 

spolupráci s jinými 

V této práci je jako API nejvíce myšleno servisně 

orientované rozhraní systému, nicméně i API pro 

JMS je poměrně důležitou součástí 

ASP Application service 

provider 

Poskytování aplikací ne jako licence, ale jako 

služby. Aplikace většinou jsou ve formě tenkého 

klienta a veškerá logika běží na centrálním serveru 

poskytovatele. Jedno z módních zaklínadel 

minulého desetiletí. 

BPEL Business Process 

Execution 

Language 

Jazyk, založený na XML, sloužící pro tvorbu 

obchodních procesů. V současnosti zřejmě 

nejpoužívanější procesní jazyk, zejména ve formě 

WS-BPEL, tj. formě zaměřené na komunikaci 

pomocí WS-* standardů. 

BPEL4People, 

B4P 

  Rozšíření jazyka BPEL o lidské úlohy. 

BPMN Business Process 

Management 

Notation 

Notace pro nastínění průběhu obchodního procesu.

CLR Common Language 

Runtime 

Základ .NET jazyků. Toto prostředí se stejně jako 

Java virtuální stroj stará o běh aplikací napsaných 

v .NET jazycích. 

COM Component Object 

Model 

Komponentový model představený a vyvíjený 

společností Microsoft 
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DCOM Distributed 

Component Object 

Model 

Distribuovaná verze COM. 

Eclipse   Vývojové prostředí, zejména pro jazyk Java, které 

umožňuje rozšíření pomocí zásuvných modulů. 

Editor BPEL jazyka je příkladem takového 

modulu. 

GUID Globally Unique 

Identifier 

Identifikátor používaný v COM komponentách pro 

identifikaci objektů a rozhraní 

Implementace Nasazení daného 

konceptu, 

programu, systému 

do praxe 

Díky možnosti použít slovo implementace jak ve 

smyslu nasazení nového systému, tak ale i uvedení 

konceptu do praxe zde vzniká určitý problém pro 

srozumitelnost textu. Vždy by tedy mělo být 

z kontextu zřejmé o kterou variantu se jedná. 

Pokud toto zřejmé není, pak se jedná o konečné 

nasazení informačního systému/systémů pro 

praktické použití. 

J2EE Java Platform 

Enterprise Edition 

Sada nástrojů a knihoven jako nástavba 

standardních knihoven Java pro podporu 

podnikových aplikací. Patří do skupiny nejčastěji 

skloňovaných pojmů v systémovém inženýrství, 

v současné době prezentováno pod jménem Java 

EE 5 

Just-in-time Dodání zboží právě 

v čase jeho 

následné expedice, 

nebo v případě 

součástky její 

dodání právě 

v případě její 

potřeby. 

Snižuje náklady na skladování, na druhou stranu 

vyžaduje přesný přehled o trhu a také jasnou 

komunikaci s dodavateli kdy a jaké zboží dodat. 

Také je ve svém důsledku náročné na logistiku 
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MS Microsoft V IT se tato společnost stala pojmem nejen jako 

tvůrce operačních systémů, ale i jako společnost 

prosazující určité systémy. COM a .NET jsou jen 

některé z nich. 

MS OS Microsoft Operační 

Systém 

Operační systémy od společnosti MS, v této 

souvislosti je zejména bráno Windows od 95, přes 

98, NT,2000 a XP až po současné Vista. 

NetBeans   Vývojové prostředí pro jazyk Java. Stejně jako 

Elipse umožňuje specifické zásuvné moduly. 

OLE Object Linking and 

Embedding 

Technologie založená na COM komponentách, 

umožňující vkládání objektů a jejich funkcionality 

jak do dokumentů, tak do webových stránek. 

Proprietární řešení společnosti Microsoft. 

SaaS Software as a 

Service 

Pokračovatel ASP, dle mého názoru maximálně 

jemná evoluce, spíše nežli revoluce v poskytování 

software jako služby. 

SGML Standard 

Generalized 

Markup Language 

Značkovací jazyk, předchůdce HTML a XML 

původně určen pouze pro dokumentace. 

SME Small Middle 

Enterprise 

V české literatuře někdy uváděno pod pojmem 

MSP – malé a střední podniky. 

SVN Subversion Systém pro správu zdrojových kódů, jejich 

zálohování a zajišťování verzování. 

WS-* Web Service - Termín shrnující veškeré specifikace navázané na 

webové služby 

WSDL WS Definition 

Language 

Dokument popisující rozhraní služby a další 

parametry (např. definice datových typů) potřebné 

k zavolání služby 

WSRM Web services 

reliable messaging 

Zajištění kvality a spolehlivosti komunikace 

uskutečňované pomocí WS-* standardů. 
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XML eXtensible Markup 

Language 

Základní stavební kámen, i přes určité 

nevýhody(např. poměrně velká datová náročnost) 

je dnes zřejmě nejcitovanějším 

XML-RPC XML Repote 

Procedure Call 

Předloha pro SOAP, zejména pro jeho RPC 

variantu. Není tak náročný na zdroje, na druhou 

stranu nepodporuje některé zásadní rozšíření jako 

SOAP(autentizace apod.). 

XPath   Jazyk sloužící pro dotazování v XML 

dokumentech. XPath je založen na určení cesty 

k požadovanému prvku pomocí zápisu dotazu a 

selekci vyhovujících prvků. 

XSLT eXtensible 

Stylesheet 

Language 

Transformations 

Jazyk pro transformace XML dokumentů. 

Samotný jazyk je založen na XML a dotazovací a 

porovnávací funkce je možné psát v XPath. 
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Přílohy na CD 

Na přiloženém CD se nachází tyto součásti 

• Text práce ve formátu PDF 

• Zdrojové kódy modulu s BPEL procesy ve formátu „Project Interchange“ 

o Tento formát je nejvhodnější pro přenos souborů mezi systémy. 

o Jedná se o zip soubor, který je možné do WebSphere Integration Developeru 

importovat jako samostatný projekt 

• Zdrojové kódy systému EQIS 

o Součástí práce jsou pouze soubory modulů, šablon a pomocných objektů 

uložených v souborech začínajících na prefix soa, nebo soap. Tyto soubory jsou 

také v úvodním komentáři k souboru označeny prvkem „@author TS“. 

o Soubory uložené v adresáři /modules/soa_server/soap  jsou autorským dílem 

Davida Kingma - http://www.jool.nl/new/1,webservice_helper.html, 

v souborech byly provedeny pouze minimální úpravy za účelem integrace do 

systému. Knihovna je uvedena pod licencí LGPL. 

o Ostatní soubory jsou majetkovým vlastnictvím společnosti Astra Systems s.r.o. 

a nesmějí být bez předchozího souhlasu dále šířeny, pozměňovány ani zpětně 

analyzovány. 
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Příloha č. 1.  Vývoj od samotných propojení k ESB 

 
2. Každý s každým

1.Prvotní spojování - 
interně

3. Externí 
komunikace

4. Externí 
komunikace se 
zabezpečením

Firewall
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 5. Centrální uzel

Firewall

6. ESB

Firewall

7. Federalizované 
ESB – fyzicky

Firewall
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8. Federalizované 
ESB – virtuálně

8. Doménové ESB – 
virtuálně
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Příloha č. 2.  Schéma aplikací 
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Příloha č. 3.  Spuštění příkladu 

Ke spuštění příkladu je nutné splňovat tyto předpoklady: 

• Nainstalovaný WebSphere Inetgration Developer s WebSphere Process 

Server  

(http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/dmndhelp/v6r1mx/index.jsp?topic=/com.ibm.websphere.wps.612.

doc/doc/welcome_wps_ins.html) 

• Nainstalovaný http web server, např Apache server s PHP verze alespoň 

5.2.6 (http://httpd.apache.org/) (www.php.net) 

• Nainstalovaný PostgreSQL server verze 8.3 (http://www.postgresql.org/) 

Dále je nutné provést následující kroky 

• Nastavit databázi Eqis na PostgreSQL  serveru a provést import dat dle 

manuálu v adresáři s aplikací 

• Nahrát projekt EqisProcesy do integračního prostředí WID a přidat jej na 

server a provést publikaci souborů 

• Na serveru WebSphere nastavit pro každou uživatelskou roli uvedenou 

v této práci jednu uživatelskou roli a k ní vytvořit uživatele, testovací 

uživatelé a jejich hesla jsou k nalezení v tabulce sys_users v aplikaci EQIS 

• Ze serveru exportovat WSDL soubory a uložit je do adresáře 

<eqis>/tmp/wsdltmp/ a přepsat jimi současnou strukturu. 

Příklady je možné prozkoumat na následujících místech 

• Příklady na zkoušku úspěšného propojení jsou uvedeny u třídy 

SoapBaseModuleClass a to metody DoProcessMsg() až DoProcessMsg4() 

• Uživatel, který má svůj ekvivalent nastaven na procesním serveru může 

sledovat své úkoly pomocí navigace na „domovská stránka“ „úkoly“, kde 

jsou uvedeny dvě tabulky úkolů lokálních a dvě úkolů na procesním 

serveru. 

• Úkoly lze také sledovat a zadávat pomocí vestavěných systémů procesního 

serveru a to zejména Business Process Choreographer Explorer. 


