
Enteprise Service Bus (ESB) je no-

vý druh middleware podporujúceho

servisne orientované interakcie me-

dzi podnikovými aplikáciami. Po-

dobne ako hardvérová zbernica na

PC, ESB inteligentne smeruje dáta

tečúce medzi podnikovými systéma-

mi, prispôsobujúc a transformujúc

ich podľa požiadaviek systémov. ESB

je výsledkom evolúcie, ktorú kataly-

zovalo viacero kladných ako aj ne-

gatívnych skúseností integračných

prístupov minulosti. Nie je akade-

mickým cvičením, ale výsledkom ne-

vyhnutnosti.

EFEKTY ŠTANDARDOV

Vyzretosť a osvojenie si relevan-

tných štandardov pre integráciu vý-

razne pomohlo objavenie sa ESB ako

technologického trendu. ESB využí-

va štandardy pre integráciu všade,

kde je to možné. Využitie takýchto

štandardov má signifikantný efekt

pre business, ako napríklad:

Umožňuje využiť existujúci IT per-

sonál skôr, ako drahých špecializo-

vaných konzultantov. Množstvo in-

formácií o XML, SOAP, WSDL, XSLT,

XPath, Xquery a iných web services

štandardoch je ľahko dostupných a

neustále narastá. Vzdelávací „ekosys-

tém“ týchto štandardov priemernému

IT profesionálovi poskytuje dostatok

expertných rád. 

Redukuje možnosť uzamknutia sa

k predajcovi proprietárneho riešenia.

Adopcia štandardov ako súčasti inte-

gračnej infraštruktúry umožňuje vy-

brať a uchopiť najlepšie implemen-

tácie od rôznych predajcov a prípad-

ne vytvoriť tlak na ich spoluprácu.

Hoci ESB koncept môže byť Java

free, pomáha poskytovateľom Java

aplikácií pri využívaní štandardných

Java komponentov ako JMS, Messa-

geDrivenBeans, JCA na komunikáciu,

čo výrazne zvyšuje ich interoperabi-

litu.

Použitím štandardov rastie schop-

nosť integrácie medzi partnermi,

dodávateľmi a zákazníkmi.

ESB prináša pre J2EE aplikačné

servery rôznych výrobcov neutrálnu

platformu na komunikáciu, ktorá 

v praxi, aj napriek deklarovanému

použitiu JMS, prinášala problémy.

Analytická spoločnosť Gartner po-

pisuje dva druhy ESB. Prvý, ktorý sa

celkovo spolieha na SOAP a v pod-

state predstavuje niečo ako „Web Ser-

vice Broker“, a druhý, podporujúci

SOAP, HTTP ako aj iné protokoly 

v úsilí zabezpečiť komplexnú komu-

nikačnú vrstvu pre Service Oriented

Architecture (SOA).

INTEGROVANIE SLUŽIEB 

S ORACLE ENTERPRISE 

SERVICE BUS

Oracle systém Enterprise Service

Bus je zahrnutý v Oracle SOA Suite.

Ako „lepidlo“ podnikovej aplikačnej

infraštruktúry integračná platforma

poskytuje základ na zhromažďova-

nie informácií, ktorými sa organizá-

cia riadi, zo všetkých typov dáto-

vých zdrojov. Oracle ESB je realizá-

ciou Service Oriented Architecture

SOA a Event Driven Architectures

(EDA), ktorými sú distribuované

aplikácie integrované v rámci para-

digmy voľného prepojenia. Vo svo-

jom jadre ESB implementuje výme-

nu správ, umožňujúc tak voľne via-

zanú integráciu – synchrónne aj

asynchrónne. Zahŕňa aj smerovanie

a transformáciu správ, takže ich

možno smerovať na príslušné služby

na základe pravidiel, ktoré platia pre

obsah správ, ako aj pre akékoľvek

externé faktory. Keďže ESB umož-

ňuje zmenu smerovacej a transfor-

mačnej logiky počas chodu, posky-

tuje tvorbu lepšie udržiavateľných

aplikácií. Pripojenia na služby sú pri

použití ESB menej krehké a citlivé

na zmenu.
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„Nevyhnutnosť je matkou invencie.“

(Platón)

Rôznorodosť nasadzovaných aplikácií, prostredí, procesov s nekompatibilnými

dátovými schémami a komunikačnými protokolmi vyžaduje middleware infra-

štruktúrne riešenie či produkt umožňujúci cez štandardy ako Web Services

vytvoriť servisne orientovanú architektúru pomocou udalosťami riadeného 

a na XML založeného mechanizmu voľnej výmeny správ.

Enterprise Service Bus
– nevyhnutnosť alebo módna vlna?

www.oracle.com

Branislav Majerník
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Medzi kľúčové funkcie Oracle ESB

patria:

Spoľahlivá multitransportná zber-

nica – Oracle ESB poskytuje flexibilnú

podnikovú chrbticu rýchlej odozvy,

schopnú podpory protokolov podľa

odvetvových štandardov, ako sú SOAP,

HTTP(S) alebo JMS. Špeciálna pamä-

ťová optimalizácia sa automaticky

používa na volania služieb v rámci

tej istej virtual machine. Poskytuje

rýchle, škálovateľné a zaručene jed-

norazové doručenie správ s využi-

tím prístupov point-to-point a pub-

lish/subscribe. Oracle ESB môže na

transport správ využívať vlastný sys-

tém JMS alebo Oracle Advanced

Queuing (AQ) a je certifikovaný aj s

inými poskytovateľmi výmeny správ,

ako je IBM MQ, Sonic MQ a Tibco.

Zložité transformácie podnikových

dát – firmy a organizácie potrebujú

flexibilitu v kombinovaní dátových

modelov z rozmanitých systémov.

Oracle ESB využíva na štandardoch

založenú funkcionalitu mapovača

dát v nástroji JDeveloper na vytvára-

nie transformačných šablón v

jazyku XSLT umožňujúcu ich opa-

kované používanie v rámci podniku.

Vlastnosť automatického mapovania

zvyšuje produktivitu používateľov

tým, že si „pamätá“ a opakovane

využíva spoločné mapovania z pred-

chádzajúcich transformácií.

Komplexná infraštruktúra správy

a nasadzovania – počas návrhu sys-

tému Oracle ESB umožňuje vytvárať

názvy virtuálnych služieb do vyhľa-

dávacích depozitárov, ako je UDDI,

ktoré sa neskôr viažu na URL reál-

nych alebo fyzických aplikácií defi-

novaných počas nasadzovania. Orac-

le ESB Diagrammer a Topology Vie-

wer umožňujú generovať a vizua-

lizovať vzťahy medzi službami a tvo-

riť grafy závislostí alebo analýzy

dopadu pre navrhované zmeny sys-

témov. Prehliadač zahŕňa funkciu

širokého vyhľadávania ESB na loka-

lizovanie komponentov, ako sú

adaptéry, správy a aktívne inštancie

procesov na báze neobmedzených

vstupných kritérií. Centralizovaná

správa distribuovaných aplikácií je

dôležitým komponentom systému

Oracle ESB.

Pervazívna konektivita podniko-

vých systémov – adaptéry poskytujú

kľúčovú konektivitu pre dáta a meta-

dáta získavané z existujúcich či plá-

novaných podnikových systémov,

čím umožňujú mapovanie objektov

do real-time udalostí v ESB. Oracle

poskytuje adaptéry pre databázu,

Oracle AQ, JMS, email, FTP a súbory

ako aj podnikové aplikácie, ako sú

Oracle e-Business Suite, PeopleSoft,

JD Edwards, SAP a staršie systémy,

ako sú CICS, IMS, TPF. Všetky adap-

téry vyhovujú otvorenému štandar-

du J2EE Connector Architecture (JCA),

ktorý rešpektujú všetci významní do-

dávatelia integrácie.

Flexibilné smerovanie na báze

obsahu – schopnosť filtrovať a sme-

rovať dáta na základe obsahu správy

je veľmi dôležitá pre optimálnu

správu integrovaného prostredia. Orac-

le ESB umožňuje smerovanie s využi-

tím definícií deskriptorov nasadenia

vytvorených počas tvorby softvéru,

ktoré možno modifikovať v čase jeho

behu pri ladení efektívnosti apliká-

cie. To minimalizuje režijné náklady

opakovaného nasadzovania. Naprí-

klad s rastúcimi požiadavkami systé-

mu a s pridávaním serverov do klas-

tra možno dynamicky smerovať pre-

vádzku na základe obsahu, ako je

peňažná mena, región, názov pro-

duktu alebo akékoľvek iné kontex-

tové dáta. Oracle ESB podporuje celý

rad funkcií pravidiel na filtrovanie

vrátane Oracle BAM, Oracle Business

Rules a externých poskytovateľov.

Filtrovanie obsahu možno tiež im-

plementovať do systémov výmeny

správ ako JMS pomocou subskripcií

a selektorov správ na báze konfig-

urovateľného filtra.

EKONOMICKÝ PRÍNOS ESB

Použitie ESB v integračnej infra-

štruktúre má okrem spomínaných

konceptuálnych a funkčných výhod

aj značný ekonomický prínos. Podľa

Forrester Search Reports sa na inte-

gračných projektoch s využitím ESB

dosahujú 10- až 15-násobne nižšie

náklady ako so špecializovanými

integračnými brokermi. 

Výrazný synergický efekt SOA in-

tegrácie sa môže dosiahnuť vhodnou

kombináciou ESB vytvárajúcou vir-

tualizáciu opakovane využiteľných

business služieb vznikajúcich inte-

gráciou IT zdrojov, ako napríklad na

obr.1 business služba OrderFulfill-

ment. Takto vytvorené služby mož-

no orchestrovať a mapovať do pro-

cesov prostredníctvom BPM techno-

lógie v prostredí SOA založenej na

štandarde Business Process Execu-

tion Language (BPEL). V technolo-

gickom komplete Oracle SOA Suite

tento účinok umocňuje centralizo-

vaná správa infraštruktúry, zdieľaním

metadát, ďalšími komponentmi na

správu a monitorovanie zabezpeče-

nia a prístupu, oddeleného vytvára-

nia business pravidiel rozhodovacej

logiky procesov, a to všetko je posta-

vené na škálovateľnom a vysoko do-

stupnom koncepte Grid computin-

gu.

Obr. 1: Náhľad integračnej topológie príkladu služby OrderFulfillment 

v Oracle ESB Console

Obr. 2: Vytváranie transformačnej šablóny XSLT v prostredí Oracle 

ESB designer


