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Abstrakt 
Servisně orientované softwarové systémy (SOSS) se stávají základní technologií moderního softwaru. 
Servisní orientace vyžaduje specifické technické, obchodní a manažerské přístupy a i změny ve 
znalostním profilu IT odborníků a jejich dovednostech. S využitím přístupů použitelných v SOSS lze 
implementovat byznys procesy tak, aby se zachovaly osvědčené modely a zkušenosti, které navíc 
mohou být, je-li to vhodné, v různých formátech popisu procesů. To je klíčové pro uchování byznys 
znalostí. Navrhovaná implementace implikuje, aby rozhraní služeb byla uživatelsky orientována. To 
má řadu základních technických výhod (stabilita rozhraní, znovupoužitelnost, …) i věcných předností 
– je to např. podmínkou pro to, aby vlastníci procesů mohli dohlížet, schvalovat, modifikovat 
a monitorovat průběh procesů. Modifikovatelnost procesů je klíčovým požadavkem v malých 
ekonomikách, malých podnicích a za měnících se obchodních podmínek.  

Klíčová slova 
Byznys procesy v servisně orientovaných systémech, e-government, modely byznys procesů, 
modifikovatelnost, vlastník procesu. 

1 Úvod 
Byznys (podnikové) procesy silně závisí na kulturním prostředí dané země a daného podniku. 
V literatuře se silně preferují takové varianty obchodních procesů, které jsou přesně rozepsány do 
velmi malých detailů a nepředpokládají větší míru iniciativy a on-line změn. Příkladem může být 
metodika CMMI [CKS03]. Použití takových metodik předpokládá existenci kvalitních dat, která 
v malých firmách a mnohdy i v malých ekonomikách nejsou často k dispozici, a malou úroveň 
náhodných vlivů. Předpokládá i experty schopné takové procesy definovat a nezanedbatelné zdroje 
nutné pro vývoj modelů procesů. Výhodou takového přístupu je možnost velmi důkladné optimalizace 
a menší nebezpečí selhání – pokud je situace stabilní a možné varianty vývoje dobře odhadnutelné což 
nemusí být vždy pravda. Kvalitní data však nemusí být k dispozici vůbec, nebo může být jejich získání 
neúměrně drahé.  

Na příkladu e-governmentu ukážeme, že tyto skutečnosti mohou mít i nečekané důsledky.Široce 
propagované podrobné metodiky detailního rozpisu byznys procesů předpokládají jisté kulturní 
prostředí a určitý typ vzdělanosti zaměřené na snazší přesun mezi profesemi, což je zaplaceno 
poněkud obtížnějšími změnami pracovních náplní pracovníků uvnitř profese. Tento rozdíl je podmíněn 
existencí nebo neexistencí takových škol, jako jsou průmyslovky a technické učňovské školy. To 
může být důvodem častého selhání pokusů o restrukturalizaci procesů u nás a není vyloučeno, že 
leckdy ani v USA. Pro české prostředí (a možná leckdy i pro americké; viz případ hurikánu Katrina), 
zváště nejsou-li dispozici dostatečně kvalitní data, je často nutné připustit i ne zcela podrobně 
definované  a do detailů závazné procesy a iniciativu pracovníků. Takové byznys procesy do jisté míry 
vynucují uplatnění interaktivních změn během provádění a připouštějí uplatňování interaktivních 
změn procesů v průběhu jejich provádění a horší kvalitu potřebných dat a uplatnění inteligence a 
zkušeností pracovníků z  nižších úrovní řídící hierarchie. Za těchto předpokladů může být výhodné 
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připustit různé varianty modelování a instanciace procesů. Důvodem může být i snaha o zachování 
existujících znalostí a investic do byznys procesů.  

Existují i hlubší důvody pro takové řešení. To totiž dává správci procesu možnost dohlížet na průběh 
procesu a potvrzovat jednotlivé kroky procesu. To je nutný předpoklad pro to, aby správce procesu 
mohl nést odpovědnost za procesem způsobené důsledky. Ukážeme, že takové požadavky jsou 
splnitelné v servisně orientovaných softwarových systémech (SOSS, [Erl05, KŽ03]). Je přitom 
zásadně důležité, aby rozhraní služeb v servisně orientovaném softwarovém systému bylo uživatelsky 
orientované – srozumitelné pro správce procesů a ztedy založené na znalostech a zvycích obvyklých 
ve světě byznysu. Jsou tedy současně i orientované na byznys. Jsou pro to technické i věcné důvody. 
Implementace uživatelského rozhraní je v SOSS  kupodivu snadná, neboť tam může být založena na 
zavedení níže diskutovaných infrastrukturních softwarových služeb – předřazených bran a manažerů 
procesů – rozšiřujících v jistém smyslu funkčnost middlewaru. Budou uvedeny podrobnosti takové 
implementace a možná zobecnění diskutovaného přístupu umožňující podporu byznys procesů 
v SOSS. 

2 Vlastnosti servisně orientovaných systémů 
Pod servisně orientovanými softwarovými systémy (SOSS) budeme rozumět softwarové systémy, 
které mají logickou strukturu virtuální sítě autonomních komponent (služeb), které se chovají podobně 
jako služby v systémech hromadné obsluhy reálného světa. Takové služby pracují autonomně a v 
souladu s pravidly práce sítě vyřizují přicházející požadavky. Tento požadavek do značné míry 
implikuje, že virtuální síť je peer-to-peer (p2p) – t.j. jednotlivé komponenty jsou v zásadě ve stejném 
postavení a žádná služba nemá centrální postavení. Tento požadavek znamená významné omezení pro 
používání centrálních služeb jako je UDDI nebo centrální databáze.  

Orientace na služby ve výše uvedeném smyslu je nutně spojena s jistou formou architektury systému 
tvořenou službami propojenými vhodnou síťovou infrastrukturou (middleware, často Internet). taková 
architektura je známa jako servisně orientovaná architektura (SOA). 

Architektura systému ovlivňuje i to, jaké operace systému budou rozumně uskutečnitelné. 
Architektura systému proto začíná být klíčovým faktorem kvality a použitelnosti velkých 
softwarových systémů. Architektura systému rozhoduje o možnosti implementace některých operací 
(především manažerských) jako je míra zapojení uživatelů do určitých procesů, snadnost provedení 
insourcingu a outsourcingu, modifikovatelnost, spolupráce na trhu s cizími organizacemi, použitelnost 
vlastních softwarových produktů a produktů třetích stran atd.  

Požadavek jistých uživatelských vlastností naopak ovlivňuje volbu principů a návrh softwarové 
architektury. Architektura zásadním způsobem ovlivňuje všechny důležité vlastnosti softwaru, např. to 
jaké bude mít systém softwarové inženýrské vlastnosti (stabilita, modifikovatelnost, obsah a struktura 
specifikace požadavků, použití hotových aplikací a produktů třetích stran, atd.). Architektura systému 
zásadním způsobem ovlivňuje nejen to, jaké požadavky jsou rozumně uskutečnitelné, ale také politiku 
výrobců softwaru. Mezi uskutečnitelné požadavky patří při vhodné architektuře i podpora akcí 
vrcholového managementu uživatele. Po letech má opět smysl zvažovat vývoj dedikovaných služeb 
jako doplňku toho, co nakoupíme. Tím lze získat konkurenční výhodu. Volba architektury tedy 
ovlivňuje management uživatelů i producentů softwaru i politiku výrobců softwaru (obr. 1). 

Možnosti nových typů uživatelských operací dostupných v systémech orientovaných na služby by 
měli chápat všichni uživatelé, včetně vrcholového managementu uživatele, poněvadž správně 
navržený servisně orientovaný systém podstatně usnadňuje změny strategického charakteru, jako jsou 
změny struktury podniku, změny obchodních procesů a moderní metody spolupráce na trhu. Servisně 
orientovaný systém může být dobře navržen pouze při hlubším zapojení uživatelů do specifikací 
požadavků s důrazem na návrh rozhraní služeb a také hlubší porozumění programátorů potřebám 
uživatelů, podobně jako je tomu v extrémním programování [Bec99] a v agilních formách 
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programování [BBvB+01]. Uvidíme, že to zároveň otevírá nové možnosti použití a také vynucuje 
aplikaci principů agilního vývoje i ve velkých systémech. 

3 Aliance a konfederace 
Požadavek, že systém má mít p2p architekturu, je klíčový a je jedno, jakými implementačními cestami 
je dosaženo toho, aby systém fungoval jako virtuální p2p síť. To se týká i middlewaru (i když dnes 
bude middleware většinou koncipován jako nadstavba Internetu). Při implementaci systému 
orientovaného na služby je důležité, zda je soubor služeb tvořící systém jednotlivým službám znám 
(takové systémy nazveme konfederacemi - příkladem je e-government a mnoho dalších systémů), či 
nikoli (takové systémy nazveme aliancemi – to je případ e-komerce). Paleta metod použitelných v 
aliancích je užší než je tomu u konfederací [KŽ03]. 

 
Obrázek 1: Komunikační architektura konfederace 

Budeme se zabývat konfederacemi. Fyzická struktura konfederace je na obr. 1. Konfederativní SOSS 
jsou fakticky častější než aliance. Příkladem konfederací jsou informační systémy státní správy, 
zdravotnické informační systémy, informační systémy decentralizovaných (globálních) podniků atd. 
Mnohé z níže uvedených obratů lze  použít i v aliancích. Klíčovou výhodou konfederace je možnost, 
aby služby měly uživatelsky orientované deklarativní rozhraní.  

4 Správci procesů 
Je známo, že v p2p architekturách by používání centrálních služeb mělo být omezeno na 
minimum, případně bychom se jej měli vyvarovat. Příkladem toho, k čemu vedou uvedené 
zásady, jsou zkušenosti s UDDI. Strukturu, kterou budeme chtít řídit obchodní procesy  
v systému, se proto pokusíme navrhnout tak, aby nebyla částí žádné centrální služby. 

Obecné schema implementace byznys procesů (viz [SN05]  nebo kap. 18 v [Kr98]) je založeno na 
těchto principech: 

1. Je vytvořen model (definice) M byznys procesu P. Při vytváření M je možné prostředky jazyka 
BPML [BPMI04]. 

2. Proces P je po případném schválení modelu inicializován (enactment). V průběhu inicializace 
procesu P je model M parametrizován a transformován do řídící struktury C. C může být 
zapsána (popsána) např. v jazyce BPEL [ACD+03]. 

3. P je "prováděn", tj. C je použit k řízení akcí požadovanými P. Z toho plyne, že C musí 
uchovávat stav procesu. To je důležitý poznatek, neboť v e-komerci (a tedy i v aliancích), by 
měla být komunikace bezstavová. V aliancích je proto nutné využívat složité obraty, zatímco 
v konfederacích je realizace snadná. 
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4. V průběhu provádění procesu P struktura C může být modifikována tak, aby odpovídala 
neočekávaným problémům a situacím (zmetky, selhání, dočasně nedostupné zdroje, 
nedostatky v modelu procesu). 

Je zřejmě možné, aby C bylo v některých případech vytvářena „přímo“ – bez toho, že by byl 
k dispozici model M. Někdy je takovýto postup nutný. 

Obrázek 2: Postup vytváření a provádění procesu 

 
 

Obrázek 3: Detaily implementace byznys procesů v SOSS. 

Chceme-li implementovat byznys procesy v SOSS, musíme zvážit, jak reprezentovat model M a řídící 
data C a jak implementovat aktivity z obr. 2, tak, aby byly modely procesů stejně jako běžící procesy 
snadno modifikovatelné. Nabízíme toto řešení (obr. 3). 

1. Modely obchodních procesů jsou uloženy v databázi či databázích modelů (v úložišti modelů). 
Mohou být generována z dat řízení procesů definovaných návrhářem procesů. Může (ale 
nemusí) zde být využit jazyk BPML [BPMI04]. 

2. V době spouštění/zavádění nové služby je vytvořena nová služba P nazývaná správce procesu 
na základě požadavků vlastníka procesu. P využívá řídící strukturu C. 

3. P může být modifikován za běhu. Jeho akce mohou být řízeny správcem procesu. P 
komunikuje se službami nezbytnými k vykonání jednotlivých kroků procesu. Tato 
komunikace je založena na uživatelsky orientovaných deklarativních formátech zpráv. Služby 
mohou P vracet informace o výsledcích svých akcí (OK, objevily se nějaké problémy, chyba). 
4asto je nutné, aby jednotlivé kroky procesů byly potvrzovány správcem procesu. To je nutné, 
má-li správce procesu odpovídat za následky procesu (ručit za proces) 
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Tím, že je vnitřní struktura služby řídící proces P skryta za uživatelsky orientovaným formátem 
rozraní, P může používat libovolný model procesů (např. Aris [IDSS], workflow [WMC04], BPEL 
[ACD+03]; dokonce zde může být využito i textového popisu). To je velmi důležité, neboť řešení je 
pak méně závislé na rychle se měnících a a často ještě nedokonalých normách a může tak lépe těžit ze 
zkušeností vlastníků procesů. 

Uživatelé mohou využívat různé modely procesů dle vlastních potřeb. Navíc, tento návrh ponechává 
otevřenu cestu k tomu, aby aplikace mohla využívat v budoucnu vylepšených či nově vytvořených 
standardů. Komunikace mezi službami může být dosti komplikovaná což může vést i vytváření 
datových úložišť, jejichž funkce je blízká funkcím datových úložišť v diagramech toků dat při 
funkcionální dekompozici systémů  [KŽ05]. Navrhované řešení snižuje využívání "centrálních" služeb 
(úložišť modelů procesů) i p2p sítích. Takové centrální služby bývají úzkým hrdlem systémů jak z 
hlediska efektivity, tak i u hlediska údržby a návrhu (viz zkušenosti se službami UDDI). 

5 Předřazené brány 
Rozhraní stávajících služeb nemusí vždy vyhovovat potřebám. protože většinou nebývají uživatelsky 
orientovaná. Brána B z obr. 1 může být dokonce založena na nouzových technikách, jako je 
přesměrování vstupů a výstupů terminálu [ŽK04]. Takové techniky jsou nezbytné v případě, kdy 
nejsou k dispozici zdrojové kódy aplikace A nebo v případě, že potřebujeme simulovat neexistující 
služby. K vyřešení tohoto problému můžeme využít zobecněného konceptu konektoru v ESB 
(Enterprise Service Bus od Sonic Software – [SS04]). Naše řešení nazývané předřazená brána, obr. 4. 
[KŽ02] se zdá být obecnější a flexibilnější. 

Základní myšlenkou je vytvářet nové služby (předřazené brány) a vkládat je "mezi" aplikační služby a 
middleware (obr. 4). Obrázek 4 popisuje roli předřazené brány. Spojení mezi aplikační službou a její 
předřazenou branou a mezi middlewarem a předřazenou branou mohou být realizována různě. Zásadní 
je, že předřazená brána je navržena také jako peer virtuální peer-to-peer sítě. 

 
Obrázek 4: Připojení předřazené brány 

Není těžké si uvědomit, že k jedné aplikační službě může být vytvořeno a připojeno více předřazených 
bran současně. Výsledný systém má tak strukturu z obr. 5. Různé předřazené brány tak mohou sloužit 
různým skupinám uživatelů. Toto řešení se od návrhů z [Erl05] lišší tím, že je správce procesu 
vytvářen dynamicky pro každý proces znovu. 

Vývoj předřazených bran má mnoho společného s vývojem portálů, jelikož v obou případech je 
úkolem vyvinout automat převádějící k-tice vstupních zpráv na m-tice výstupních zpráv. Můžeme 
použít nástroje, jako je XSLT [W3 99] nebo nástroje a postupy známe z konstrukce překladačů. 
Můžeme tak dovodit, že rozhraní (aplikačních) služeb může být vždy, kdy je to třeba, uživatelsky 
orientované – srozumitelné lidem, kteří systém používají. Takoví lidé se zabývají byznysem, takže 
rozhraní musí být srozumitelné lidem ze světa byznysu – musí být orientované na byznys. 
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Obrázek 5.  Vícečetné předřazené brány 

Brány existujících aplikací a komponent od třetích stran nemusí vyhovovat požadavku na to, aby byly 
uživatelsky orientované, což většinou znamená i byznys orientované. Brány nemusí vyhovovat i proto, 
že musíme vyhovět standardům (to je častý případ v e-komerci), nebo se snažíme zpřístupnit některé 
implementačně závislé funkce dané služby. Je dokonce možné, že je výhodné, aby rozhraní mělo 
různé vlastnosti pro různé skupiny služeb komunikujících s danou službou. Řešení je následující:  
K dané službě vytvoříme jednu nebo více nových služeb, které fungují jako předřazená brána, tj. 
fungují jako filtr, směrovač a transformátor zpráv odesílaných nebo přijímaných službou (obr. 4 a 5). 
Celková architektura systému s předřazenými branami je na obr. 6. Předřazené brány lze budovat 
podobně jako portály a integrovat jako bílé skříňky. 

Obrázek 6: Systém s předřazenými branami 

Předřazená brána se může použít i při transformaci dat při datové komunikaci. Spolupracující-li dvě 
služby prostřednictvím společných dat, je pravděpodobné, pokud je komunikace smysluplná, že 
potřebné údaje vlastní jedna nebo druhá služba. Méně jisté je, že formát dat vyhovuje. Tento problém 
lze řešit pomocí vhodných předřazených bran.  

6 Zdánlivá jednoduchost 
Jedním z mnoha překvapivých faktů vážících se k servisní orientaci je, že její principy se rutinně 
používají již od dob minipočítačů a mají mnoho společného se službami tak, jak je každý zná 
z každodenního života. Proto se principy intuitivně zdají jednoduché. Principy servisní orientace jsou 
navíc technicky poměrně jednoduché. Není proto třeba vyvíjet složitou teorii servisní orientace – 
alespoň prozatím. V kontrastu ke své zdánlivé jednoduchosti je softwarová orientace pravděpodobně 
schopna otevřít cestu k softwaru jako obecnému high-tech produktu, tj. produktu s uspokojivou 
spolehlivostí sestaveném z částí od různých zdrojů pomocí standardizovaných a spolehlivých 
integračních postupů. Proč s tím mnozí nesouhlasí? 
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1. Dosud byl hlavním problémem vývoj spolehlivých aplikací. Komunikace mezi aplikacemi 
nebyla zásadní potřebou. 

2. Dosud nebyly uspokojivé nástroje a standardy podporující komunikaci mezi aplikacemi. To se 
v poslední době velmi zásadně změnilo. 

3. Přechod na servisní orientaci není snadný, neboť umožňuje akce, t.j. systémy orientované na 
služby nejsou omezeny jen na poskytování informací. Mohou totiž přímo zasahovat do 
procesů reálného světa. Z hlediska technického se hlavní přístupy servisní orientace významně 
liší od přístupů a filosofie dosud převládající objektové orientace. Jsou případy, kdy se 
návrhové antivzory (antipatterns, [BMM+98, ACI05]) v objektové orientaci stávají velmi 
dobrými návrhovými vzory servisní orientace (příkladem je „Ostrov automatizace“ a integrace 
existujících aplikací).  

4. Servisní orientace není (přinejmenším v současné době) stimulem komplikovaných teorií, pro 
akademickou obec proto není zajímavá. 

5. Jsou zde určité překážky plynoucí ze změny nástrojů a z potřeby specifických dovedností. 
Tyto překážky jsou zhoršovány současnými studijními plány informatických oborů. 

6. Servisní orientace vyžaduje těsnou spolupráci s uživateli. Na to nejsou připraveni vývojáři a 
nebývají na to připraveni ani uživatelé.  

7. Softwarové firmy musí přijmout nové marketingové strategie pro SO. Marketingový problém, 
do jaké míry umožnit uživatelům používat produkty třetích stran a nově doma vyvinuté 
aplikace není vůbec snadné řešit, zvláště pro takové výrobce, jako je SAP. 

8. Výrobci softwaru dosud nestačili své výrobky modifikovat tak, aby byly servisně orientované 
a díky tomu nabízely zajímavé funkce navíc. 

9. Z marketingových důvodů se jako servisně orientované systémy často označují produktu, 
které nelze označit jako SOSS a tím se problém zatemňuje. 

10. Jsou potíže s optimální volbou podílu neautomatizovaných činností. Servisní orientace 
umožňuje pružné zapojování lidí do vývoje i do provozu systémů. 

7 Závěr 
Servisní orientace vychází z obecně používané intuice a je dokonce, např. při řízení technologií, 
používána velmi dlouho. Ve své moderní podobě nabízí schůdnou cestu budování informačních 
systémů použitelných v globální ekonomice. Je to velmi silný a flexibilní nástroj, vyžaduje však 
změnu myšlení a přístupu jak uživatelů, tak vývojářů. Vývojáři musí zvládnout nové technické 
postupy a současně porozumět světu uživatelů (tato vlastnost se někdy nazývá versatilita). 
Management vývojářů bude muset najít způsob jak uplatňovat inkrementální vývoj s uplatňováním 
Paretova pravidla 80-20 (20% nejužitečnějších částí systému poskytuje 80% užitku). SOSS nabízejí 
cesty, jak implementovat byznys procesy s vlastnostmi obtížně dosažitelnými v "klasických" 
(monolitních) softwarových architekturách. 
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