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Motorem přechodu k SOA je tedy jednak krátko-
dobá návratnost investic (existuje mnoho příkladů,
kdy se návratnost SOA projektů počítá na týdny 
a měsíce, nikoli na roky), jednak dlouhodobá per-
spektiva budování pružné, odolné a škálovatelné
podnikové aplikační struktury.

Klíčem k oběma typům přínosů je správná vol-
ba infrastruktury, na jejímž základě bude celá stav-
ba stát. Obecně platí, že organizace by měly hledat
takovou základní infrastrukturu pro SOA,
� jejíž celkový rozsah není příliš velký,
� kterou lze škálovat tak, aby mohla být dostateč-

ně výkonná, spolehlivá a dostupná i na úrovni
celého podniku,

� která počítá s heterogenitou systémů a aplikací
tím, že už od základu umožňuje interoperabili-
tu.

ZMĚNY JSOU PRAVIDLEM
Zavést a provozovat SOA tak, aby brzy přinesla

odpovídající přínosy a návratnost, není jednodu-
ché ani snadné. Působnost dnešních distribuova-
ných podniků přesahuje jejich hranice. Podnikové
procesy se vykonávají napříč funkcemi, organiza-
cemi a geografickými regiony a zahrnují dodavatele,
partnery a zákazníky. Uprostřed těchto organizací
je mnoho heterogenních platforem, systémů, apli-
kací, databází a sítí. Hlavním problémem je, jak za
těchto podmínek propojit lidi, procesy a techno-
logie, zachovat možnosti jejich spolupráce a záro-
veň jim zajistit potřebnou pružnost a umožnit jim
tak reagovat na proměnlivé potřeby podnikání.

Změny podnikových činností jsou dnes pra-
vidlem. Obstojí ten, kdo se dokáže těmto změnám
přizpůsobit. K tomu potřebujete jednak uchovat 
a integrovat funkce existujícího IT prostředí včetně
původních uzavřených systémů (sil) a zároveň své
IT otevřít budoucímu vývoji tak, aby se mohlo stát
garantem akceschopnosti celého podniku.

SLUŽBY A INFRASTRUKTURA
Novou úroveň integrace a akceschopnosti mo-

hou poskytnout webové nebo podnikové služby
řízené infrastrukturou SOA. Služby jsou hrubozrn-

né jednotky provozní logiky, vyvíjené na rozmani-
tých vývojových platformách a provozované v rámci
celého rozšířeného podniku. Jsou připravené pro
orchestraci v reálném čase a během svého životního
cyklu zahrnujícího nepředvídatelné množství
změn se dají dynamicky rekonfigurovat a sofisti-
kovaně řídit.

Koncept SOA slibuje organizacím zlepšení jejich
činnosti, zvýšení podnikové akceschopnosti a sní-

žení nákladů na provoz IT. Aby podniky mohly tyto
přínosy realizovat, potřebují vhodnou infrastruk-
turu schopnou podporovat vysoce proměnlivé pro-
středí a co nejširší nasazení služeb tak, aby bylo
možné zavést SOA do celého podniku.

Taková infrastruktura musí být především integ-
račně zaměřená, aby mohla rychle, bezproblé-
mově a spolehlivě provázat heterogenní systémy
(včetně původních aplikací) a propojit lidi, funkce
a výpočetní prostředky napříč podnikem a často 
i za jeho hranice.

Při plánování implementace SOA a rozhodování
o strategickém technologickém partnerovi byste se
měli zaměřit na některé důležité otázky souvise-
jící s flexibilní, rychle se měnící a hranice překra-
čující povahou SOA. Jen tak budete moci naplno
realizovat potenciál této architektury.

VÝBĚR VHODNÉ INFRASTRUKTURY
Při výběru dodavatele infrastruktury SOA hle-

dejte takovou firmu, jejíž vizi SOA sdílíte. To je ne-
zbytný předpoklad sladění technologie s cíli vašeho
podnikání.

Například Společnost Progress Software se za-
měřuje na zvyšování flexibility a akceschopnosti
organizací. V její vizi architektura podnikových
aplikací spolu s podpůrnou infrastrukturou ne-
vytvářejí strnulé a nepružné podnikové systémy 
a procesy vzdorující změnám, ale naopak dokážou
plně podporovat rychlou realizaci podnikatelských
rozhodnutí. Takové podniky mohou rychleji reagovat

Jak vybírat vhodnou 
infrastrukturu pro SOA
Tim Dempsey

Pokud se podnik rozhodne pro implementaci architektury SOA, měl by
postupovat po krocích a postupně realizovat jednotlivé projekty změn
podnikových činností. U každého takového projektu přitom nemusí jít
pouze o samotné zavádění SOA jako nutné technologické investice.
Inkrementální přínosy těchto projektů se mohou a mají promítnout 
i do jejich pozitivní investiční návratnosti, takže si SOA získává renomé
nejen jako technologické řešení, ale také jako generátor zisku.

Obr. 1: Úroveň zralosti SOA
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Ž.H.: „Pán M., potrebovala by som pre zvýšenie spokojnosti a bezpečnosti pri
vedení vášho účtu overiť niekoľko údajov. Mali by ste na mňa, prosím,
dve minútky?“ 

Pán M. trošku namrzene zašomre. Ponorí sa ešte hlbšie do kresla, je mu jasné,
že telefonát bude dlhší, ako sľúbené dve minútky. V záujme bezpečnosti jeho
dlhodobo hromadených úspor s rozhovorom nakoniec súhlasí.
Ž. H.:„Vy si nechávate potvrdzovať odchádzajúce a prichádzajúce platby pro-

stredníctvom SMS správy, ak sa nemýlim...“
p.M.: „Nie, túto vašu službu zatiaľ nevyužívam.“ 
Ž.H.: „Ach, pardon, áno, už tu vidím poznámočku kolegyňky. Takže svoje, plat-

by cez Internet banking potvrdzujete iba prostredníctvom GRID karty?“
p.M.: „Áno, veď aj minule som vám na pobočke hovoril, že mi to stačí.“
Ž.H.: „Samozrejme, pán M., ale viete, bezpečnosť pri Internet bankingu je na-

ozaj dôležitá, považujeme za svoju povinnosť informovať klienta o ponuke
a predstaviť mu efektívnejšie prostriedky. K tým by sme sa ešte počas
dnešného rozhovoru dostali. Rada by som vás poprosila, keby sme mohli
prejsť k spomínanej kontrole údajov. Vedeli by ste mi, prosím, povedať
číslo z Vašej GRID karty pri pozícii D4?“ 

p.M.: „8417, bude tento rozhovor trvať ešte dlho?!“
Ž.H.: „Nie, sľubujem, že už iba dve minútky...iba si podľa jednotlivých po-

zícií overíme, či sedí vaše sériové číslo GRID karty, aby vaše platby pre-
biehali absolútne bez komplikácií....Na pozícii B6 by ste tým pádom
mali mať uvedené číslo...moment...hneď to zistím...ešte chvíľočku...“

p.M.: „4943 a sériové číslo karty je 0007497205“
Ž.H.: „Ach, áno, práve to tu vidím, ďakujem. S rozhovorom sme takmer pri

konci, skontrolujeme si iba, či sa viete bez problémov prihlásiť...Vaše
identifikačné číslo pri prihlasovaní je 0104456313? 

p.M.: „Ženská, máte vy vôbec otvorené moje záznamy?! Prihlasujem sa pod
číslom 14628975.“

Ž.H.: „Prepáčte, hapruje nám tu systém, to viete – tie počítače. Už naozaj len
posledná pripomienka – naša banka v rámci prevencie krádeží cez in-
ternet zaviedla povinnú zmenu hesla po dvoch mesiacoch. Vidím, že vy
ste si heslo menili už veľmi dávno.“ 

p.M: „To je pravda.“
Ž.H.: „Aké by ste chceli vaše nové heslo? Prosím, vyhláskujte mi ho.“
p.M: „Počkajte... Dobre, už mám. Hláskujem: H ako Hana, A ako Andrej, 

B ako Beáta, E ako Eleonóra, S ako Samuel.“
Ž.H.:„HABES. V poriadku, ďakujem. Teraz už len overíme vaše staré heslo, aby

sme si boli naozaj istí, že hovoríme s majiteľom účtu. Nadiktujte mi prosím
vaše staré heslo, opätovne ho hláskujte.“

p.M: „BALADA. B ako Beáta, A ako Andrej, L ako Laco, A ako Andrej, D ako
Daniel, A ako Andrej.“

Ž.H.: „pán M., ďakujem veľmi pekne. Nemám ďalšie otázky, kontrolou sme zis-
tili, že všetky vaše údaje sú v absolútnom poriadku. Heslo vám bolo zme-
nené. Ďakujem Vám za trpezlivosť a čas, veľmi ste mi pomohli. Príjemný
zvyšok dňa želám...“

Tiež sa Vám zdá, že niečo nie je v poriadku?
Viete čo je social engineering?
Čítajte viac na www.kartacitacka.sk

„Je pondelok, pol jednej. Ideálny čas na obed,“ 
hovorí si pán M., malý podnikateľ a živiteľ
štvorčlennej rodiny. Nestihne sa však ani postaviť
od stola, keď mu zazvoní telefón. Zo slúchadla naňho
prehovorí príjemný ženský hlas, predstavujúci 
sa ako pracovníčka nemenovanej banky. 

Nadiktujte mi, prosím, 
pozíciu F4 z vašej karty

na změny na trhu a požadavky zákaz-
níků, přizpůsobovat své podnikání
podmínkám trhu v reálném čase a po-
skytovat nové produkty a služby rych-
leji než jejich konkurence.

Tuto vizí sdílí mnoho zákazníků
Progressu i mnoho jejich konkurentů.
Od většiny ostatních dodavatelů se
však produktové portfolio Progressu
a jeho přístup k infrastruktuře SOA
liší ve třech klíčových aspektech pod-
statných pro rozhodování, jakým
způsobem a jakými prostředky archi-
tekturu SOA implementovat.

PRŮŘEZOVÉ PROBLÉMY
Zaprvé byste při plánování široké

implementace SOA a podnikových
služeb neměli zapomenout na prů-
řezové problémy, které se týkají va-
zeb spojujících heterogenní systémy
a distribuované podniky a které musí
infrastruktura pro SOA řešit a zvlád-
nout. Zeptejte se sami sebe: „Jak bude-
me moci:
� podporovat integraci nových a exis-

tujících podnikových aplikací na-
příč hranicemi v organizaci a na
vzdálená pracoviště?

� zajistit nízkou latenci, vysokou spo-
lehlivost a nepřetržitou dostupnost?

� vynucovat politiky pro bezpečnost,
soulad s legislativou a podniká-
ní napříč více službami?

� zjišťovat, zda uživatelé dostávají do-
hodnutou úroveň výkonnosti?

� řešit rozšiřující se problém nekon-
zistence jak datových formátů,
tak datové sémantiky napříč SOA?“

PLATFORMA 
NEBO KOMPONENTY?

Zadruhé byste měli zvážit, zda rea-
lizovat SOA infrastrukturu prostřed-
nictvím dodavatele aplikační platfor-
my jako součást širší nabídky, nebo
se spojit s výrobcem softwaru, který
se strategicky zaměřuje na návrh a vý-
voj jednotlivých komponent realizu-
jících infrastrukturu SOA „uprostřed“
– na křižovatce mezi platformami,
odděleními a organizacemi.

Aplikační J2EE servery a velké pod-
nikové aplikační platformy mají znač-
né možnosti a velmi dobře řeší určité
problémy spojené s podnikovými
aplikacemi. Prostředí J2EE je vynika-
jící například pro vývoj aplikací slou-
žících k tvorbě rozsáhlých a komplex-
ních webových stránek. Jeho podpora
nástrojů je silná. V kontextu specific-
kého aplikačního serveru, ať už jde
o BEA WebLogic nebo IBM WebSphe-
re, nabízejí tyto sady nástrojů funkcio-
nalitu, která je pro mnoho podniků
důležitá.

Pokud však rozsah nasazení SOA
překročí určitou mez, vždy se objeví
mnoho výše uvedených průřezových
problémů, které tyto platformy nijak
zvlášť dobře neřeší.

Klíčové rozdíly tedy můžeme shr-
nout takto:

Dodavatelé platforem definují vaši
IT infrastrukturu na základě své apli-
kační platformy. Jejich řešení spolu-
pracují s jinými než vlastními systémy
jen omezeně s výjimkou podpory pro-
střednictvím standardů.

Pokud dodavatel platformy posky-
tuje i komunikační infrastrukturu, trpí
výkonnost na rozhraních platformy
a snižuje se spolehlivost. Dodavatelé
platforem se také obvykle vyhýbají
otázkám nepřetržité dostupnosti, po-
kud aplikace nebo proces vykonávají
určité kroky mimo jejich proprietární
hranici nebo tam mají závislostní vaz-
by.

Z podobných důvodů neposkytují
dodavatelé platforem ani příliš kvalitní
možnosti monitoringu a správy služeb,
které jsou nasazeny mimo jejich plat-
formu. Vynucování podnikových ne-
bo IT politik mimo jejich proprietár-
ní kontejner a platformu je pracné 
a vyžaduje značné přizpůsobení této
platformy (a tím i vysoké náklady na
údržbu).

Možná nejdůležitějším nedostat-
kem však je, že platforma (ať už jde
o J2EE řešení nebo nějakou podniko-
vou aplikaci jako ERP) většinou vyža-
duje značně rozsáhlý, nákladný a složi-
tý software. Často dochází k tomu, že
pokud je potřeba jakákoli komponenta
SOA infrastruktury, musí se kvůli 
tomu nainstalovat, nakonfigurovat 
a spravovat celá sada nástrojů daného
produktu. Tím se velmi rychle zvyšují
výdaje na takovou architekturu, zejmé-
na pokud uvažujeme o nákladech na
software, hardware, personál a služby
dohromady.

BEZ ZKUŠENOSTÍ TO NEJDE
Zatřetí by důležitým faktorem ve

vašem výběru strategického SOA part-
nera měl být rozsah zkušeností do-
davatele infrastruktury SOA vyjádřený
intelektuálním potenciálem, které mů-
že přinést do SOA projektů. Robustní
nabídka podpory a služeb doplněná
o ověřené postupy a metodologie vy-
tvořené v průběhu stovek SOA projektů
přeměňuje technologie na nabídku
„kompletního produktu“, která přiná-
ší podnikatelské výhody plynoucí ze
správné implementace SOA.
(Tim Dempsey je viceprezidentem Prog-
ress Software pro oblast produktů pro
podnikovou infrastrukturu).


