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Architektura SOA je všeobecně chápána a přijímána jako další fáze 
budování podnikových informačních systémů. Informační systémy 
založené na architektuře SOA jsou sestaveny ze vzájemně provázaných 
procesů postavených na službách. Všechny komunikace a interakce mezi 
službami spojuje a zprostředkovává podniková sběrnice služeb. 

 

Stěžejní funkce podnikového informačního systému založeného na architektuře SOA 
(Service Oriented Architecture) jsou realizovány jako služby. Tyto základní stavební 
prvky každé SOA aplikace poskytují svým klientům data nebo funkce na základě 
kontraktu. Není přitom důležité, v jakém programovacím jazyku nebo provozním 
prostředí je služba vytvořena a zavedena. Podstatné jsou pouze kontrakt a rozhraní 
mezi klientem a službou – tedy „návod“ a popis způsobu jak službu používat. Klientem 
přitom může být jiná služba, jiný interní podnikový systém nebo externí systém, který 
smí službu užívat. Ke komunikaci klientů se službami se používá rozšířený jazyk XML, 
díky němuž jsou klienti a služby nezávislí na implementačním jazyku. 

Služby v architektuře SOA fungují jako cihly, které se mohou spojovat do větších celků 
nazývaných aktivity či kompozitní služby. Tyto činnosti využívají několik služeb 
najednou a představují komplexnější celek, než je samotná služba. Aktivity se na vyšší 
úrovni integrace spojují do automatizovaných procesů, které představují základní 
hodnototvorné činnosti podniku. Existuje několik typů procesů: opakované, ad-hoc, 
asynchronní, synchronní, krátkodobé, dlouhodobé. Tím se odlišují od běžných procedur 
využívaných v tradičních IT řešeních.  

Základ IT infrastruktury založené na SOA pak tvoří stále častěji podniková sběrnice 
služeb ESB (Enterprise Service Bus), která spojuje a zprostředkovává všechny 
komunikace a interakce mezi službami. Zároveň dovoluje služby a procesy rychle 
měnit, snadno je připojovat, zviditelnit a řídit. ESB poskytuje konektivitu a směrování 
toku dat mezi službami, transformuje XML data, čímž umožňuje komunikaci služeb 
s rozdílnými rozhraními, a zajišťuje posloupnost vykonávání jednotlivých služeb tak, 
aby odpovídala danému podnikovému procesu. 

 

Poslání a přínosy SOA 

SOA není ani konkrétním produktem ani oborovým standardem. Marketing některých 
výrobců se sice toto zdání snaží vyvolat, ale tím bohužel ze SOA dělají jen další 
buzzword. SOA je tak volný pojem, že u každého s dodavatele z této oblasti je možné 
najít jinou definici a trochu jiný přístup. 

Přesto je SOA široce akceptovaným přístupem pro analýzu, vývoj, provoz a integraci 
podnikových aplikací založeným na sdílených distribuovaných službách. To, na čem se 
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všichni softwaroví dodavatelé vzácně shodují, je konstatování skutečnosti, že SOA je 
v dnešní době asi nejefektivnějším způsobem, jak tyto činnosti realizovat. 

Také o přínosech SOA panuje poměrně vzácná shoda. Vhodnou implementací SOA je 
možné: 

• snížit náklady jak na vývoj, tak integraci aplikací, 

• díky znovupoužitelnosti služeb dále zefektivnit vývoj nebo integraci aplikací, 

• relativně rychle a snadno otevřít a zhodnotit původní (legacy) aplikace, 

• zprůhlednit a zjednodušit správu a řízení informačních systémů (nedělat věci 
složitější, než ve skutečnosti jsou), 

• rychle adoptovat změny – změna je atributem architektury SOA, ne nečekanou 
výjimkou, při níž se typicky mění jen metadata, nikoli zdrojové kódy služeb, 

• podnikat v reálném čase (otázkou je, zda daná společnost je na takové chování a 
reálnou odezvu informačního systému připravena). 

 

Referenční model SOA 

Najít obecný implementačně nezávislý referenční model architektury SOA je obtížné. 
Pokud s ním přichází jakýkoli softwarový dodavatel, lze jen stěží hovořit o dostatečné 
obecnosti a nezávislosti takového modelu. Typickým příkladem může být referenční 
model vytvořený nezávislou analytickou firmou CBDI Forum (obr. 1). Referenční 
modely představované jednotlivými softwarovými dodavateli se od něj příliš neliší. 

 

 

 

Obr. 1: Referenční model architektury SOA podle CBDI Forum. 
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Při pohledu na tyto referenční architektury si je nutné uvědomit, že vrstva služeb, 
aplikací a technologií představují oddělené fyzické vrstvy, zatímco vrstva podnikových 
procesů představuje vrstvu konceptuální. Co na těchto schématech většinou chybí, je 
výslovné zdůraznění úlohy úložiště metadat a úlohy celkového řízení této architektury 
– ať již ve fázi produkční nebo předprodukční. Po takovém doplnění by model mohl 
vypadat podobně jako na obr. 2. 

 

 

Obr. 2: Referenční model architektury SOA se zdůrazněním úlohy úložiště metadat a 
úlohy řízení této architektury. 

 

SOA nerovná se WS 

Jednou z možností realizace služeb v architektuře SOA jsou webové služby WS (Web 
Services) – aplikační komponenty přístupné přes otevřený standardní protokol, 
nejčastěji SOAP. Tyto služby nabízejí popis svého rozhraní, díky němuž je kterýkoli 
klient schopen službu využívat (konzumovat). Popis rozhraní je realizován pomocí 
jazyka WDSL.  

Dávat do spojení SOA a webové služby je možné a správné, ale zůstat pouze u toho by 
bylo nepřesné. Mezi SOA a WS není rovnítko. Písmeno S ve zkratce SOA může 
představovat jakoukoli integrační aplikační logiku využitelnou po síti přes hrubozrnné 
rozhraní API. Této definici pochopitelně vyhoví každá webová služba, ale ne každá 
služba musí být nutně webová. 

K již široce používaným standardům (XML, SOAP, WSDL, HTTP) přibyly konečně 
specifikace, které zreálnily využití webových služeb v praxi (např. WS-
ReliableMessaging, WS-Addressing, WS-Security a další) a které dále rozšiřují syntaxi 
WSDL. Samotné WS však mají v podnikové praxi omezené využití. Reprezentují 
zpracování typu klient/server se všemi jeho nevýhodami. Termínem "samotné" je zde 
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myšleno využití jen základních stavebních kamenů WS, tedy HTTP plus SOAP plus 
WSDL. Bez úložiště pro metadata webových služeb, bez nástrojů pro správu, 
monitorování, žurnálování nebo orchestraci nemohou WS doznat celopodnikového 
využití. 

V některých případech implementace integrační aplikační logiky jako webové služby 
může být buď technicky či licenčně příliš složitá či náročná, nebo rovnou 
neproveditelná (extraktovací, transformační a zaváděcí služby, souborové FTP/JMS 
služby apod.). V těchto situacích se ukazuje síla konceptu ESB, resp. odlehčených 
distribuovaných kontejnerů založených na JBI, které mohou hostit jakoukoli logiku 
reprezentovanou (Java) službou nebo procesem. 

 

Enterprise Service Bus 

Hlavním cílem sběrnice ESB je spolehlivě realizovat a koordinovat interakci 
(mezi)podnikových aplikací a procesů. Mezi její hlavní přednosti patří schopnost 
technologicky podporovat podnikání v reálném čase (Real Time Enterprise), velká 
flexibilita při implementací změn a schopnost inkrementálního a distribuovaného 
nasazení. Zároveň jde o nízkonákladovou (low-end) alternativu komplexních sad 
integračních brokerů, která sice nabízí o něco méně funkcionality, zato však 
jednodušeji a za méně peněz. 

ESB kombinuje několik relativně samostatných technologií. Tou aplikačně nejspodnější 
vrstvou je messaging. Ten tvoří komunikační páteř, která fyzicky manipuluje se 
zprávami či dokumenty a je řízena pravidly definovanými ve vrstvách vyšších 
(směrování apod.). 

Základní vrstvou ESB pak je framework umožňující vytvářet, distribuovat, spouštět, 
komponovat a spravovat služby. Předmětem zájmu je zde službami řízená výměna 
bezstavových dokumentů. 

Nadstavbovými vrstvami jsou BPM (Business Process Management), která umožňuje 
výměnou stavových dokumentů vytvářet, spouštět, monitorovat a slaďovat business 
procesy, a BAM (Business Activity Monitoring) doplněný o auditing a žurnálování. 
Z pohledu ESB je tato vrstva službou umožňující generovat, zachytávat, zpracovávat, 
uchovávat a prezentovat události či metriky nižších vrstev. 

 

Hodnota SOA a plán jejího zavedení 

Řada softwarových dodavatelů (BEA, IBM, Sonic Software, Systinet a další) spolu 
s konzultačními a analytickými společnostmi (CBDI Forum, Zapthink apod.) přišla 
s různými modely zralosti SOA jako návodnými pomůckami pro plánování 
implementace SOA. Tyto modely zralosti zpravidla vycházejí z Integračního modelu 
zralosti (Capability Maturity Model Integration) definovaného v 90. letech institutem 
CMSEI (Carnegie Mellon Software Engineering Institute) a dále rozšiřují jeho pět 
úrovní. 

Model hodnocení softwarových procesů je založen na myšlence, že kvalita procesu 
určuje kvalitu produktu, a proto popisuje postupy, které umožňují hodnotit úroveň 
zralosti těchto procesů. Úroveň zralosti (Maturity Level) je definována jako dobře 
definované prostředí pro evoluční dosahování zralých softwarových procesů. Každá 
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úroveň představuje vrstvu pro kontinuální zlepšování procesů a zahrnuje sadu cílů, 
které stabilizují určitý prvek softwarového procesu. 

Zralosti softwarového procesu (Software Process Maturity) je dosaženo tehdy, pokud je 
určitý proces explicitně definován, řízen, měřen, kontrolován a je efektivní. Zralost 
softwarových procesů vede ke zvýšení produktivity a kvality, přičemž se zvyšuje výkon 
procesu. 

Když organizace dosáhne zralosti softwarových procesů, vede to k jejich 
institucionalizaci prostřednictvím politik, standardů a organizačních struktur. Hodnocení 
softwarového procesu (Software Process Assesment) rovná se hodnocení stavu 
softwarových procesů v organizaci. 

Modely zralosti SOA vytvářejí formální rámec jak pro IT uživatele, tak i pro vrcholový 
management, který jeho prostřednictvím může správně vyhodnotit použitelnost a 
výhody SOA ve své organizaci. 

 

Perspektivy nasazení SOA 

I když softwaroví dodavatelé architekturu SOA stále prosazují, jak u vývojářů, tak u 
podnikového managementu se objevují první známky deziluzí. Společnosti nyní 
využívají SOA již v produkční fázi – a zjišťují, že se nejedná o všespasitelný koncept a 
že počáteční náklady mohou být relativně vysoké. 

SOA aplikace se skládají z mnoha „pohyblivých částí“, takže jsou složitější než 
monolitické aplikace. Společnosti využívající SOA čelí problémům s governancí, 
testováním, konfigurací, kontrolou verzování, správou metadat, sledováním na úrovni 
služeb, bezpečností, interoperabilitou a jinými oblastmi. SOA není příčinou těchto 
problémů, je součástí jejich řešení. Tyto problémy jsou vrozené všem distribuovaným 
aplikacím. 

Hlavní výhodou SOA je, že změny podnikového IT se dají uskutečnit za kratší dobu. 
Implementace první SOA aplikace bude obvykle trvat stejně dlouho nebo i déle, než 
kolik času by zabrala tvorba stejné aplikace v monolitickém návrhářském stylu. Avšak 
všechny následující SOA aplikace a jejich změny budou obvykle rychlejší a méně 
nákladné, protože se při nich může využít dříve vybudovaná SOA infrastruktura a 
služby. 

 

Jindřich Štumpf je Business Consultant společnosti Progress Software Corporation. 

© 2006 Progress Software 
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Orientace na služby 
Orientace na služby (service-orientation), z níž vychází celý koncept SOA, je postavena 
na několika zásadách, kterými se řídí návrh architektury, implementace a vzájemné 
komunikace procesní logiky. Výsledkem aplikace těchto zásad na procesní logiku 
je službově orientovaná procesní logika. Čím více částí službově orientované procesní 
logiky řešení obsahuje, tím více se stává službově orientovaným řešením. 

Mezi zásady orientace na služby patří:  

• Znovupoužitelnost služby – logika je rozdělena do služeb tak, aby bylo možno zajistit 
jejich opakované použití. 

• Kontrakt služeb – služby odpovídají komunikační smlouvě definované společně 
v jednom nebo více popisných dokumentech.  

• Volná provázanost služeb – služby udržují vztah, který minimalizuje závislosti a 
vyžaduje pouze to, aby udržovaly povědomí jedna o druhé.  

• Abstrahování služeb – služby skrývají svou logiku před vnějším světem za popisem 
jejich činností uvedeným v kontraktu služeb.  

• Možnost skládat služby – soubory služeb mohou být koordinovány a sestavovány 
s cílem vytvářet kompozitní služby.  

• Autonomie služeb – služby ovládají logiku, která je v nich zapouzdřena.  

• Bezstavovost služeb – služby minimalizují dobu, po kterou v nich zůstávají informace 
specifické pro určitou aktivitu. 

• Rozpoznatelnost služeb – Služby jsou navrženy tak, aby mohly být popsané 
navenek, takže mohou být nalezeny a využívány prostřednictvím rozpoznávacích 
mechanismů. 

Služby jsou znovupoužitelné 

Službová orientace podporuje znovupoužitelnost všech služeb bez ohledu na to, zda 
existují bezprostřední požadavky na jejich znovupoužití. Použijeme-li takové 
návrhářské standardy, díky nimž bude každá služba potenciálně znovupoužitelná, 
zvyšujeme šanci na to, že se služby budou moci přizpůsobit budoucím nárokům 
s menším vývojářským úsilím. Vrozená znovupoužitelnost služeb také snižuje potřebu 
vytvářet obalovací služby, které vystavují generické rozhraní před službami, jejichž 
znovupoužitelnost je nižší. Tato zásada se týká všech forem znovupoužití včetně 
meziaplikační interoperability, kompozice a vytváření provázaných nebo utilitních 
služeb. 

Služby sdílejí formální kontrakt 

Kontrakty služeb poskytují formální definici koncového bodu služby, každé operace 
služby, každé vstupní a výstupní zprávy podporované každou operací a pravidel a 
charakteristik služby a jejích operací. Kontrakty služeb tudíž definují skoro všechny 
hlavní části SOA. Dobré kontrakty služeb mohou také poskytovat sémantickou 
informaci, která vysvětluje, jak by služba měla vykonávat určitý úkol. Tato informace 
zřizuje dohodu mezi poskytovatelem služby a těmi, kdo požadují jeho služby. 
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Protože je tento kontrakt sdílený mezi službami, jeho návrh je extrémně důležitý. 
Žadatelé služeb, kteří s tímto kontraktem souhlasí, se mohou stát závislými na jeho 
definici. Proto musí být kontrakty po svém počátečním zavedení pečlivě udržovány a 
verzovány. 

Služby jsou volně provázány 

Nikdo nedokáže předpokládat, jak se bude IT prostředí vyvíjet. Nikdy není možno 
přesně naplánovat, jak budou automatizační řešení růst, integrovat se, nebo se budou 
postupem času vyměňovat, protože nároky, které vyvolávají tyto změny, pocházejí 
téměř vždy zvnějšku IT prostředí. 

Schopnost rychle a efektivně reagovat na nepředpokládané změny je klíčovým cílem 
zavedení orientace na služby. Realizace této formy akceschopnosti je přímo 
podporována zavedením volně provázaných vztahů mezi službami. 

Volná provázanost je stav, kdy služba získá informace o jiné službě, přičemž stále 
zůstává na této službě nezávislá. Volná provázanost je realizována využitím kontraktů 
služeb (popisů služeb), které umožňují službám vzájemnou interakci s předem 
definovanými parametry. 

Služby abstrahují od základní logiky 

Tento princip se také nazývá abstrakce na úrovni rozhraní služby a umožňuje, aby se 
služby chovaly jako černé skříňky a skrývaly své detaily před okolním světem. Rozsah 
logiky reprezentované službou výrazně ovlivňuje návrh jejích operací a její umístění 
v celém procesu. 

Množství logiky, kterou může služba reprezentovat, není omezeno. Služba může být 
navržena pro vykonávání jediné úlohy, nebo může být postavena jako brána k celému 
automatizačnímu řešení. Neexistuje také žádné omezení ohledně zdroje aplikační 
logiky, z nějž služba čerpá. Například jedna služba může teoreticky vystavit aplikační 
logiku ze dvou různých systémů. 

Služby se dají skládat 

Služba může reprezentovat jakýkoli rozsah logiky z různých typů zdrojů včetně 
ostatních služeb. Hlavním důvodem pro zavedení této zásady je zajistit, že služby jsou 
navrženy tak, aby mohly fungovat jako efektivní části jiných kompozic služeb, pokud je 
to potřeba. Tento požadavek platí bez ohledu na to, zda je daná služba sama složena 
z jiných služeb. 

Možnost skládat služby je podporována konceptem orchestrace. V něm je proces 
orientovaný na služby (který může být v podstatě klasifikován jako kompozice služeb) 
ovládán službou rodičovského procesu, která skládá účastníky procesu. 

Požadavek na to, aby se jakákoli služba dala použít ve skládačce, také klade důraz na 
návrh operací služeb. Možnost skládat služby je jednoduše další forma znovupoužití a 
tudíž operace je potřeba navrhnout standardizovaně a s odpovídající úrovní granularity 
s cílem maximalizovat možnosti skládání služeb. 

Služby jsou autonomní 

Autonomie vyžaduje, aby rozsah logiky vystavené službou existoval v explicitně daném 
rámci. To dovoluje službě vykonávat samosprávu veškerých svých operací. Také to 
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eliminuje závislost na jiných službách, což osvobozuje službu od vazeb, které by mohly 
brzdit její zavedení a rozvoj. Autonomii služeb je třeba primárně zahrnout do 
rozhodování, jak by měla být aplikační logika rozdělena do jednotlivých služeb a které 
operace by měly být seskupeny dohromady v rámci kontextu dané služby. 

Autonomie nemusí pro službu znamenat exkluzivní vlastnictví logiky, kterou 
zapouzdřuje. Pouze zaručuje, že v okamžiku vykonávání činnosti má služba kontrolu 
nad jakoukoli logikou, kterou reprezentuje. Můžeme tudíž rozlišit dva typy autonomie. 
Při autonomii na úrovni služby jsou hranice služeb odlišené jedna od druhé, ale služby 
mohou sdílet základní zdroje. Při čisté autonomii je služba základní logiku kompletně 
vlastní a kontroluje. Obvykle jde o případ, kdy je základní logika vybudována od 
počátku pro podporu dané služby. 

Služby jsou bezstavové 

Služby by měly minimalizovat množství stavových informací, které spravují, a dobu, po 
kterou se nacházejí v určitém stavu. Stavové informace jsou data specifická pro právě 
probíhající aktivitu. Pokud například služba zpracovává zprávu, je dočasně v určitém 
stavu. Pokud služba v tomto stavu zůstane po delší čas, nebude k dispozici dalším 
žadatelům. 

Bezstavovost je preferovaným stavem služeb, který umožňuje znovupoužitelnost a 
škálovatelnost. Pro to, aby služba zůstala v nějakém stavu po co nejkratší dobu, je 
potřeba, aby její jednotlivé operace byly navrženy pro bezstavové zpracování úloh. 

Služby jsou rozpoznatelné 

Rozpoznávání služeb snižuje riziko náhodného vytváření redundantních služeb nebo 
služeb, které implementují redundantní logiku. Protože každá operace poskytuje 
potenciálně znovupoužitelnou část procesní logiky, metadata připojená ke službě musí 
dostatečně popsat nejen celkový účel služby, ale také funkcionalitu nabízenou jejími 
operacemi. 

Tato zásada službové orientace se liší od principu rozpoznatelnosti služeb 
v architektuře SOA. Tam rozpoznatelnost představuje schopnost architektury 
poskytovat rozpoznávací mechanismus, jako je registr nebo adresář služeb. Ten se pak 
stává součástí IT infrastruktury a může podporovat mnoho implementací SOA. 
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Model zralosti SOAMM 
Model zralosti architektury orientované na služby SOAMM (Service-Oriented 
Architecture Maturity Model) je společným dílem společností AmberPoint, BearingPoint, 
Sonic Software a Systinet. 

SOAMM definuje pro každou úroveň zralosti cíle, rozsah, vliv na podnikání, důležité 
oborové standardy, klíčové praktiky a kritické faktory úspěchu – a to jak 
technologické, tak organizační. SOAMM dále specifikuje, co je potřeba pro zavedení 
dané úrovně zralosti SOA – tedy jaké musí být k dispozici dovednosti, metody, 
technologie a infrastruktura. Jde zejména o tyto základní prvky: 

• metodiky pro analýzu, návrh a implementaci SOA, 

• modelovací a vývojové nástroje, které umožní specifikaci a vytváření služeb a jejich 
propojení na podnikové procesy, 

• Sběrnice ESB poskytující spolehlivé, rozšiřitelné a distribuované komunikace a 
transformace dat mezi službami i napojení na původní systémy, 

• úložiště metadat služeb, politik a procesů, 

• nástroje pro provoz a řízení infrastruktury včetně monitorování využívání služeb a 
zjišťování metrik. 

 

 

 

Model zralosti SOA skupiny Amberpoint, BearingPoint, Sonic Software, Systinet 
(vpravo) a jeho namapování na Integrační model zralosti institutu Carnegie Mellon 
Software Engineering Institute (vlevo). 
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Jednotlivé úrovně zralosti pak definují fázi, v níž se organizace při zavádění SOA 
nachází. 

Úroveň 1 - počáteční služby (Initial Services): tato úroveň zralosti reprezentuje fázi 
učení a počáteční fáze zavádění SOA. Typické projekty v této fázi jsou zaměřeny na 
implementaci funkcionality pomocí nových technologií a testování SOA technologií v 
laboratorním prostředí. Zavedení SOA je iniciováno ze strany vývojářské organizace a 
SOA je zpravidla součástí projektu pro integraci aplikací. Na této úrovni zralosti se 
implementují základní standardy pro služby (XML, SOAP, WSDL), formují se nové 
dovednosti potřebné pro vývoj služeb a definují se základní metriky hodnocení. 

Úroveň 2 - služby zasazené do SOA architektury (Architected Services): na této 
úrovni zralosti jsou již zavedeny technologické standardy SOA a zavádění SOA je 
kontrolované a řízené oddělením podnikové SOA architektury. Klíčovým přínosem na 
této úrovni je snížení nákladů vývoje a zavádění díky využití SOA infrastruktury a 
komponent v porovnání s tradičními projekty. 

Úroveň 3 – podnikové služby a služby pro spolupráci (Business Services a 
Collaborative Services): těžištěm zájmu je propojení podnikových procesů s IT. Úroveň 
3 je definována ve dvou částech – obchodní služby (Business Services), které se 
zaměřují na zlepšení interních podnikových procesů, a služby pro spolupráci 
(Collaborative Services), které jsou zaměřeny na zlepšení spolupráce s obchodními 
partnery. 

Úroveň 4 - měřené podnikové služby (Measured Business Services): úroveň se 
zaměřuje na měření výkonnosti procesů zavedených na předchozí úrovni a jejich vlivu 
na podnikání. Součástí této úrovně je monitorování procesů, které umožňuje 
uživatelům měnit způsob reakce na podnikové události. 

Úroveň 5 - optimalizované podnikové služby (Optimized Business Services): tato 
úroveň přidává automatickou reakci na měření zavedené na předchozí úrovni. Tím se 
informační systém založený na SOA stává podnikovým nervovým systémem. 
Automatizované reakce na měření a výsledky přicházející z úrovně 4 umožňují přijmout 
okamžitá opatření, jakmile se objeví konkrétní podnět. Vzhledem k tomu, že většina 
společností se dnes chová reaktivně, však zůstává otázkou jejich připravenost na 
takové chování jejího informačního systému. 
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Kritérium Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3a Úroveň 3b Úroveň 4 Úroveň 5 
Hlavní přínosy 
pro podnikání 

nová funkcionalita snížení nákladů IT rychlé a efektivní 
změny 
podnikových 
procesů 

spolupráce 
s obchodními 
partnery 

transformace na 
podnikání 
v reálném čase; 
metriky 
výkonnosti 
procesů 

optimalizace 
podnikání, 
automatická 
reakce na 
události 

Působnost ověřovací a pilotní 
projekty; web a 
portály; malý 
počet služeb 

větší počet aplikací, 
které se integrují 

podnikové 
procesy v rámci 
podnikové 
jednotky nebo 
podniku 

mezipodnikové 
služby; služby 
dostupné 
obchodním 
partnerům 

podniková 
jednotka nebo 
podnik; mezi 
podniky 

podniková 
jednotka nebo 
podnik; mezi 
podniky 

Kritické 
technologické 
faktory 
úspěchu 

standardy; 
integrace 
stávajících 
aplikací 

podpora distrib. a 
heterog. systémů; 
zprostředkování 
spolehlivého 
předávání zpráv; 
snadné nasazení; 
databázová 
integrace; 
verzování; 
bezpečnost; řízení 
výkonu 

znovupoužitelnost
; snadnost 
modifikace; 
dostupnost; 
pravidla 
podnikových 
procesů; 
událostmi řízené 
procesy; 
kompozitní 
aplikace 

umožnit externí 
služby;bezpečnost 
mezipodnikových 
služeb; protokoly 
mezipodnikových 
služeb; dlouhé 
transakce 

monitorování 
podnikových 
aktivit; 
monitorování a 
komplexní 
zpracování 
událostí; 
událostmi řízené 
řídicí panelya 
varování 

událostmi řízená 
automatizace 
pro optimalizaci 
obchodních 
procesů 

Kritické lidské 
a organizační 
faktory 
úspěchu 

vývojáři získávají 
první zkušenosti; 
záštita ze strany 
vývojářů 

vedení ze strany 
architektonické 
skupiny; SOA 
kompetenční 
centrum; záštita ze 
strany CIO 

spojení IT a 
podnikání; 
partnerství 
v rámci 
organizace; řízení 
životního cyklu 
SOA; podpora 
vedení; návrh 
řízený událostmi 

spojení IT a 
podnikání; 
partnerství 
v rámci 
organizace; řízení 
životního cyklu 
SOA; podpora 
vedení; návrh 
řízený událostmi 

neustálé 
hodnocení 
podnikových 
procesů; záštita 
ze strany CFO 

kontinuální 
zlepšování 
kultury; záštita 
ze strany CEO 

Relevantní 
standardy 

XML, XSLT, 
WSDL, SOAP, 
Java, .NET 

UDDI; WS-RM; WS-
Policy; WS-
Addressing; 
XQuery; WS-
Security; SAML 

BPEL RosettaNet; 
ebXML; WS-trust 

  

Klíčové cíle naučit se používat 
SOA technologie 
v rámci 
výzkumných, 
vývojových a 
pilotních projektů; 
aplikovat SOA pro 
okamžité potřeby 
organizace; 
definovat 
počáteční metriky 
ROI pro SOA 
projekty a 
aplikovat je na 
prvních 
projektech 

institucionalizovat 
používání SOA; 
architektonické 
vedení; zjistit 
přínosy používání 
standardních 
technologií 

vytvořit stálé 
partnerství mezi 
podniky a 
technologickými 
organizacemi 
zaměřené na 
SOA; plná 
podpora 
podnikových 
procesů pomocí 
SOA; prokázat 
návratnost 
znovupoužívání 
služeb a reakci na 
změny 

vytvořit stálé 
partnerství mezi 
podniky a 
technologickými 
organizacemi 
zaměřené na 
SOA; rozšířit SOA 
podnikové 
procesy 
k externím 
organizacím; 
prokázat 
návratnost 
používání služeb 
pro spolupráci 

institucionalizovat 
transformaci 
podnikových 
procesů na 
procesy v reálném 
čase; definovat a 
splnit výkonové 
metriky 
orientované na 
podnikání 

Zvládnutí SOA 
v celé 
organizaci; 
prokázat 
návratnost 
neustálého 
zlepšování SOA 

Klíčové 
praktiky 

tvorba definic 
služeb; integrace 
SOA do metodiky 
vývoje; 
kvantifikace 
nákladů, času a 
podnikových 
přínosů pilotních 
projektů 

specifikace 
technologických 
standardů pro SOA; 
integrace SOA do 
celého procesu 
vývoje v organizaci; 
realizace školení na 
SOA v rámci celé 
organizace a 
realizace 
kompetenčního 
centra SOA; 
používání 
přírůstkové 
integrace 

specifikace politik 
pro používání SOA 
při vytváření a 
modifikaci 
podnikových 
procesů; 
využívání výhod 
událostmi řízené 
funkcionality SOA 
technologií 
zejména 
s ohledem na 
rozšiřování 
podnikových 
procesů 

specifikace politik 
pro používání SOA 
pro spolupráci s 
obchodními 
partnery; 
implementace 
bezpečnosti 
mezipodnikových 
služeb 

shromáždění a 
analýza metrik 
procesů v 
reálném čase; 
zavedení 
neustálého 
hodnocení 
podnikových 
procesů a 
reengineeringu 

zavedení 
samoopravných 
podnikových 
procesů 




