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1. fejezet - A SOA-ról röviden 

Ha egy szervezet elveszti úttörő szellemét és korai munkáján nyugszik, fejlődése leáll. 
—Thomas J. Watson, Sr. 

Az üzleti követelmények rohamos fejlődése, a bevétel növelése és a költségoptimalizálás szükségessége arra 

ösztönzi a vállalatvezetőket, hogy összehangolják informatikai szervezeteiket az üzleti követelményekkel. Az 

ilyen jellegű összehangolás fő célja olyan optimális és jól együttműködő üzleti folyamatok fejlesztése, 

amelyeket könnyen megvalósíthatnak az egyes részlegek, üzleti egységek és partnerhálózatok. Korábban az 

összehangolási folyamatot számos akadály lassította: az informatikai rendszerek nem tudtak lépést tartani az 

üzleti igényekkel, az informatikai infrastruktúra pedig mindig is működési és fejlesztésbeli korlátokkal 

szembesült (pl. levédett programozói interfészek, amik csökkentik a rendszer rugalmasságát). Az integráció 

olyan technológiai megoldást követel, ami kielégíti az üzleti és informatikai igényeket egyaránt és nemcsak 

hatékonyan használja ki az informatikai infrastruktúrát, hanem eléggé rugalmas és alkalmazkodó ahhoz, hogy 

követni tudja a szervezet üzleti folyamatainak és modelljeinek az állandó változását. 

Az integrációs kihívásokat gyakran technikai problémaként kezelik. Ha egy üzleti igénynek az alkalmazásban 

egy függvény felel meg, akkor az igény megváltozása a szoftver átírását, üzembe helyezésének és más 

programokkal való együttműködésének a megváltozását vonja maga után. Valahányszor új üzleti igények 

merülnek fel, a szervezetek új szoftverek készítését, telepítését, vagy a meglévők átalakítását kérik. Ez a nézet 

az alkalmazásoknak a vállalatok életében betöltött egyeduralkodó szerepét és hosszú élettartamát feltételezi, ami 

gyengíti az üzlet agilitását és rugalmasságát. Át kell értékelnünk az integrációs kihívásokról alkotott korábbi 

nézeteinket, mert az üzlet-vezérelt szoftverátalakítások problémája új megközelítést kíván. 

A szoftveripar fő integrációs kihívásának az oka és egyben a hajtóereje nem más, mint a zömében technikai 

problémák tömkelegénél alkalmazott módszerek és megközelítések változatossága. Ez a pozitív erő serkentette a 

szoftverfejlesztőket új ötletek, új módszerek és új technológiák megalkotására. A számítógépesítés pedig nagy 

hatással volt a legtöbb, ha nem az összes iparágra, mert lehetőség nyílt a hardvereszközök, operációs 

környezetek, szoftverrendszerek, programozási nyelvek és szoftverfejlesztési technikák széles választékának 

kihasználására. 

Ugyanakkor ez a változatosság komoly korlátokat is épített a már meglévő megoldások köré. Az egyes 

megoldások inkompatibilitása súlyos problémává nőtte ki magát nemcsak azért, mert újabb technikai 

problémákat vet fel, amiket meg kell oldani, hanem mert korlátozza a vállalatokat abban, ahogy az informatikát 

felhasználják üzletük bonyolításában és a másokkal való interakcióikban. Azáltal, hogy a vállalkozások egyre 

összetettebb és több funkciót támogató szoftverekbe fektetnek be, elválasztják egymástól a technikai és üzleti 

műveleteket. Ha csak a technikai szempontokra összpontosítunk, és eközben elhanyagoljuk a szervezeti és üzleti 

kérdéseket, információs és folyamat-integrációs problémákkal találhatjuk szemben magunkat. 

Az integráció gyökerei messzire nyúlnak. 1967-ben Paul Lawrence, a Harvard Business School Human 

Relations professzora és Jay Lorsch foglalkoztak a testületi hatékonyság és a vállalati integráció szervezeti 

kérdéseivel. Definíciójuk szerint az integráció „a közös törekvés érdekében összedolgozó részlegek közötti 

együttműködés szintje”. 

Egészen mostanáig a technológiai megoldások és az üzleti követelmények összehangolásában a hangsúly a 

technológiákra, a szoftverekre esett. Legutóbb az EAI (enterprise application integration – Vállalati 

alkalmazások integrációja) technológiában látták az üzleti-informatikai összehangolás problémájának 

megoldását. Bár az EAI sikeresen megoldott számos koordinációs problémát a kezdetekben, gyakran nem az 

elvárt üzleti rugalmasságot nyújtotta, és képtelen volt az egyre összetettebb integrációs problémák leküzdésének 

megfelelő ütemben fejlődni. 

A megoldások technológia-központúsága mellett a másik fő probléma a nyelvhasználat. Az üzleti élet 

szereplőinek nyelvhasználata élesen elkülöníthető az informatikusok szakzsargonjától. Ez jelentősen 

megnehezíti az informatikai tevékenységek és az üzletvezetés, valamint a technikai és az üzleti kérdések 

egymásnak való megfeleltetését. Érdekes módon egy szoftver fejlesztése során az egyik leggyakoribb probléma 

nem a megoldás kivitelezésének a bonyolultsága, hanem az üzleti igények pontos megértése és annak eldöntése, 

hogy mit kell megvalósítani az igények kielégítéséhez. 

Az előbbiekből következik, hogy az a vállalati megközelítés lehet sikeres, amelyik lehetővé teszi, hogy az üzleti 

élet vezetői és az informatikai szakemberek félúton találkozzanak. A nagyvállalatoknak olyan üzleti és 
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architekturális keretrendszerre van szükségük, amely segíti az egyébként nem kompatibilis szoftvermegoldások 

együttműködését, valamint feltárja a szoftverek és az üzleti szintű követelmények közötti megfeleltetést. 

1. A megmentő SOA 

A SOA (Service-Oriented Architecture – szolgáltatásorientált architektúra) az üzleti igényeknek megfelelő, 

jobban integrált rendszerekhez nyújt keretet. Fogalomrendszere új megvilágításba helyezi a folyamat-vezérelt, 

fentről lefelé, lentről felfelé és középen összefutó szoftverintegrációs módszereket. Az integráció egyre 

kézzelfoghatóbbá válik a technológiai fejlődés és a valós interoperabilitás eljövetelével. 

A SOA középpontjában a szolgáltatásplatform áll. A szolgáltatás-platform több szolgáltatásból tevődik össze, 

melyek mindegyike egy-egy üzleti folyamat részének felel meg. A szolgáltatások igény szerint kombinálhatók 

és szervezhetők újra különböző megoldásokba és szcenáriókba. A szolgáltatások újraszervezése és integrálása 

erősíti a kapcsolatot az informatika és az üzleti élet között, valamint biztosítja az új helyzetek kezeléséhez 

szükséges rugalmasságot. 

A SOA szolgáltatás-platformja biztos alapot nyújt az alapvető üzleti szolgáltatások rugalmas, könnyen 

összeilleszthető és újrafelhasználható módon történő megvalósításához. Fontos, hogy a vállalatok a SOA 

platform kiépítésénél a globális ökoszisztéma megközelítést alkalmazzák: egyrészt kövessék nyomon az üzleti 

igényeket kielégítő informatikai szolgáltatások vállalaton belüli életciklusát (létrehozás, fejlődés, megszűnés), 

másrészt alakítsanak ki egy olyan konzisztens architekturális megközelítést, ami megkönnyíti a rugalmas és 

újrafelhasználható szolgáltatások biztosítását. 

A vállalati ökoszisztéma nézet vezetett el a szolgáltatásorientált architektúra kialakulásához, lehetővé téve 

összetett alkalmazások dinamikus létrehozását, módosítását és eltávolítását pusztán szolgáltatásokra építve, 

amik függetlenek a már meglévő alkalmazásoktól és adatoktól, és lehetnek a platform részei, de származhatnak 

akár külső forrásból is. 

Üzleti szempontból nézve a SOA nem más, mint azoknak a rugalmas szolgáltatásoknak és folyamatoknak az 

összessége, amelyeket a vállalat az ügyfelek, a partnerek és a vállalat többi része felé közvetíteni kíván. Ebben 

az értelmezésben a meglévő szolgáltatások az időben változó üzleti követelményeknek és modelleknek 

megfelelően könnyen kombinálhatók és bővíthetők. A SOA-t használó autóalkatrész-beszállító például anélkül 

tud új autómárkák irányába terjeszkedni és új alkatrészeket katalogizálni, hogy addigi üzleti folyamatain 

változtatnia kellene. 

Szakmai nézőpontból a SOA a szoftvert elkülönülő szolgáltatások halmazának tekinti. A szolgáltatások mögött 

adott üzleti feladatnak megfelelő konkrét műveleteket végrehajtó komponensek állnak. A SOA a 

szoftverfejlesztésben közismert függvény (egy adott feladatot elvégzésére alkalmas kódrészlet) kifejezés 

jelentését terjeszti ki úgy, hogy az magába foglalja a szerződés fogalmát is. A szerződés a függvény 

technológiailag semleges, de üzleti szempontból érdekes ábrázolása. Az autóalkatrész-beszállítós példánál 

maradva, közkeletű szolgáltatás lehet a „katalógus szolgáltatás”, ami a vállalaton belül egységes formában 

jeleníti meg a különböző ellátóktól származó terméklistákat. 

A szolgáltatásorientált architektúrák és a rá épülő szoftverek már jó pár éve velünk vannak valamilyen 

formában. Szolgáltatásorientáltnak mondható implementációkkal találkoztunk a COBOL/CICS® nagygépes 

rendszerekben, az objektumorientált C++ rendszerekben és a Java® alkalmazásplatformokban. Nem meglepő 

tehát, hogy egy olyan iparágban, amely az ötletek változatosságából él, éles nézeteltérések léteznek azzal 

kapcsolatban, hogy miből épül fel egy „SOA”. 

Mielőtt rátérnénk arra a SOA definícióra, amit a könyv során használni fogunk, meg kell értenünk a korábbi 

definíciókat, hogy tisztázzuk, mit takar pontosan a „SOA” kifejezés. 

2. A SOA fogalma 

A SOA fogalmát több szempontból lehet megvizsgálni. Legegyszerűbb formájában a SOA olyan 

szoftverrendszer-építési megközelítés, ami azt mondja meg, hogyan kell a szoftvert megvalósítani. Ahhoz, hogy 

megértsük, mit takar ez a megközelítés, és miért esik a hangsúly a megvalósításra, szemügyre kell vennünk egy 

tipikus vállalati SOA dimenzióit és a definíció egyes részeit. 

2.1. A „SOA” kifejezés jelentése 
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Az alábbiakban ismertebb SOA definíciókra láthatunk példákat. A definíciók többsége az architekturális 

elemekre fekteti a hangsúlyt, néhány azonban üzleti jellemzőket is figyelembe vesz. A különböző forrásokból 

válogatott definíciók érdekessége, hogy kiválóan szemléltetik a SOA-val kapcsolatos nézetbeli eltéréseket. A 

felszín alatt azonban mind ugyanazzá a közös jelentéssé olvad. 

• Üzleti definíció: Olyan üzleti, szervezeti, igazgatási, folyamatirányítási és technikai módszerek összessége, 

amelyek növelik az IT üzleti értékét, miközben versenyképes előnyt adó agilis üzleti környezetet teremtenek. 
• Egy újabb üzleti definíció (IBM változat): A szolgáltatásorientált architektúra biztosítja a rugalmasságot 

ahhoz, hogy az üzleti folyamatokat támogató informatikai infrastruktúra a változó üzleti prioritásoknak 

megfelelően kombinálható és újrahasznosítható biztonságos, szabványos komponensekből (szolgáltatásokból) 

épüljön fel1. 
• A legtágabb (és egyben minimalista) szakmai definíció: Olyan, a teljes vállalatot átövező informatikai 

architektúra, ami a rendszerek közötti laza csatolást, újrafelhasználhatóságot és együttműködést 

támogatja. 
• Közepesen bonyolult szakmai definíció: Olyan alkalmazás architektúra, amelyben a funkciók vagy 

szolgáltatások meghatározása egy leíró nyelven történik, meghívható interfészeik pedig üzleti folyamatokat 

hajtanak végre. Az interakciók függetlenek egymástól és a kommunikációs eszközök kapcsolódási 

protokolljaitól. Mivel az interfészek platform-függetlenek, egy szolgáltatás tetszőleges nyelven, tetszőleges 

operációs rendszerrel ellátott tetszőleges eszközről meghívható. 
• A legkisebb közös többszörös definíció: Olyan rendszerarchitektúra, amelyben az alkalmazás funkciói lazán 

csatolt és pontosan definiált komponensekből (szolgáltatásokból) épülnek fel. A laza csatolás és a pontos 

meghatározás javítja az együttműködést, a rugalmasságot és az újrafelhasználhatóságot. 
• A legszűkebb definíció: A SOA azoknak az architektúráknak a szinonimája, amelyek webszolgáltatás-

technológiákat használnak (pl. SOAP, WSDL és UDDI). Ebben az értelmezésben a SOA „olyan termék- 

vagy projektarchitektúra, amely megfelel a W3C webszolgáltatás architektúrájának (WSA)”. 

A könyvben részletesen kifejtjük a definíciókban említett fogalmakat, főleg ami az első négy meghatározást 

illeti. Nem ragaszkodnánk viszont az utolsó, legszűkebb értelmezéshez, szerintünk ugyanis létezik olyan SOA, 

amely egyetlen webszolgáltatást sem definiál, hanem korábbi technológiákra épít (pl. nagygépes tranzakciós 

vagy objektumorientált rendszerek). Ezzel szemben elképzelhető olyan, értékes webszolgáltatásokkal dolgozó 

projekt, amely mégsem tekinthető valódi SOA-nak, mert nem foglalkozik az üzleti értékkel, a tényleges 

újrafelhasználhatósággal és rugalmassággal, ami egy tipikus SOA-t jellemez. 

Úgy döntöttünk, hogy a továbbiakban az üzletvezetők által legjobbnak tartott definíció egy kissé módosított 

változatát fogjuk alkalmazni: 

A szolgáltatásorientált architektúra az üzleti folyamatok integrációját támogató és az informatikai infrastruktúrát 

kihasználó biztonságos, szabványos komponensek (szolgáltatások) keretrendszere, amelyben a szolgáltatások a 

változó üzleti prioritásoknak megfelelően kombinálhatók és újra felhasználhatók. 

2.2. A SOA dimenziói 

A szolgáltatásorientált architektúrával együtt járó fogalmak elemzéséhez előbb ismerjük meg a SOA három 

dimenzióját: ezek az üzleti érték, a távolság és tartomány, illetve kiforrottság és a bevezetési stratégiák. 

2.2.1. Üzleti érték 

A mai vállalatok fennmaradása, fejlődése pedig főleg elképzelhetetlen a korszerű technológiák mindennapos 

használata és a hosszú távú stratégiába építése nélkül. A vállalkozások a bővülő kapcsolati háló és a növekvő 

jövedelem mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az alkalmazások átalakítására a magasabb fokú 

rugalmasság és alacsonyabb költségek elérése érdekében. 

Az IBM Business Consulting Services 2004-ben végzett globális tanulmánya szerint a legtöbb vezérigazgató 

úgy látja, hogy saját vállalata nemcsak a változó üzleti körülményeknek nem tud megfelelni, de hiányzik a kellő 

agilitása is ahhoz, hogy meg tudja ragadni a kínálkozó piaci lehetőségeket. A tanulmány azt állítja, hogy 

„A piaci változások ütemét figyelembe véve lehetetlen hosszú távra tervezni. A fennmaradáshoz gyors és 

folyamatos tervezésre van szükség.” 

                                                           
1 Az IBM által 2004-ben végzett nem hivatalos közvélemény-kutatás eredményei alapján az ügyfelek 90%-a értett egyet a fenti definícióval. 
A megkérdezettek fontosabb iparágak üzletvezetői voltak. 
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A szolgáltatásorientált architektúra egyik fő célkitűzése az üzleti érték határozott közvetítése, mellyel az agilis, 

pörgő vállalati képhez próbál illeszkedni. A SOA további üzleti mozgatórugói: 

• Felkészülés a piaci változásokra 
• Új ügyfél-, partner- és ellátó kapcsolatok kiépítése 
• A piacra dobási idő javítása 
• Megkülönböztetett megoldások készítése az ügyfelek és a partnerek nagyobb elégedettségére 
• Az üzemeltetési költségek csökkentése 

A könyvben taglalt üzletieset-elemzés az üzleti igények felmérését és a felismert hézagok kifejtését kívánja meg 

(lásd 2. fejezet, A SOA üzleti értéke). Ennek részeként be kell azonosítani a legfontosabb megkülönböztető és 

nem megkülönböztető komponenseket, mindegyikhez külön részletes üzletieset-elemzéssel, hogy a befektetés 

szempontjából kedvező rangsort lehessen kialakítani. Egy komponens képezheti például keresztértékesítés 

tárgyát, amennyiben az bevételnövelésre alkalmasnak nyilvánul. A SOA a komponensek kiszervezését is 

könnyebbé teszi. 

2.2.2. Távolság és tartomány 

Az architektúrákra hatással van a távolság, azaz hol és kik számára (alkalmazottak, részlegek, ügyfelek vagy 

üzleti partnerek) érhetők el a szolgáltatások, valamint a tartomány, ami az elérhető szolgáltatások számát és 

változatosságát jelenti. A környezet – a szoftverek, hardverek és felhasználók együttese – befolyásolhatja a SOA 

kivitelezésének összes szakaszát a tervezéstől az üzembe helyezésig, attól függően, hogy segíti vagy hátráltatja a 

technikai akadályok leküzdését. Például, az egyes szolgáltatások különböző biztonsági, adathozzáférési és 

információelrejtési szinteket igényelnek, mindezek pedig kihatással vannak az architektúrára. 

2.2.3. Kiforrottság és bevezetési stratégiák 

Mint már korábban is említettük, a SOA-val kapcsolatos üzleti és architekturális fogalmak önmagukban véve 

nem új keletűek. Az elmúlt öt-tíz évben több nagyvállalat stratégiájába beépítettek hasonló tartalmú fogalmakat, 

sőt, a SOA-hoz igen hasonló valós ipari irányzatok születtek, mint például a komponensesítés. A legtöbb ilyen 

trend azonban vagy megmaradt elméleti síkon, vagy még nem sikerült teljes mértékben megvalósítani. A SOA 

kiforrottsága és az új ötletek befogadására való alkalmassága alkotja a SOA harmadik dimenzióját. 

Az új elképzelések kivitelezése legtöbbször a rendelkezésre álló technikai megoldások korlátaiba ütközik, amik 

gátolják az ötletnek a teljes vállalatra kiterjedő megvalósítását. Egy adott platform korlátozhatja a megvalósítást, 

ha hiányos az eszköztámogatottsága, nem szabványos, vagy nem segíti az együttműködést. 

A szolgáltatásorientált architektúrák megvalósítása nem egyik napról a másikra történik. Indokolt egy 

folyamatos, hosszú távú bevezetési stratégia, ami az alábbiak figyelembe vételével készül: 

• Az architektúra bevezetésének üzletieset-elemzése 
• Az elérhető technológiák validálása 
• Az üzleti irány és az üzletág kiválasztása 
• Kiterjeszkedés a vállalatra 
• Kiterjeszkedés a partnerhálózatra 

Az imént felsorolt dimenziók alapján a SOA helyes megközelítéséhez egy olyan iránytűre van szükség, amelyen 

az égtájaknak az üzlet, a szervezet, az architektúra és a technológia négyese felel meg. 

3. A könyv további részeinek felépítéséről 

A SOA versenyképes irányba tudja terelni az üzleti szoftverrendszerek fejlesztésének és üzembe helyezésének a 

menetét. A SOA vállalati szintű bevezetését nem szabad egyetlen projektre korlátozni, a SOA-nak ugyanis 

hatással kell lennie az IT üzleti követelményekről alkotott felfogására. Ha egy vállalat a szolgáltatásorientált 

architektúrákhoz vezető ismeretlen útra lép, szüksége van egy biztos navigációt adó iránytűre. Ennél fogva 

bármely SOA-ról szóló könyvnek, amely konkrét előírásokat ad az üzlet komponensesítésére és a technológiák 

kivitelezésére, a SOA általánosan elfogadott irányelveit (ideértve a fogalmakat, javaslatokat, bevált 

gyakorlatokat) kell alapul vennie. 

Erős túlzás lenne azonban azt állítani, hogy a szolgáltatásorientált architektúrák ezentúl minden technikai és 

üzleti problémánkat megoldják. Számtalan más, eddig nem ismert akadály gördülhet az eltérő rendszerek közötti 
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együttműködés, kompatibilitás és összehangolt tevékenység útjába. Akárcsak más technológiák esetében, a 

SOA-nál is a sikeresség a tapasztalt és tehetséges csapaton múlik, akik gondosan elvégzik az üzleti esetek 

kiértékelését, majd azokat kifogástalanul megtervezik, kivitelezik és menedzselik. 

Ez a könyv életre kelti a SOA-t, miközben bemutatja, hogy az miként járul hozzá az üzleti értékek 

gyarapításához, kifejti a bevezetéséhez szükséges lépések megtervezését és a megvalósítást célzó helyes 

stratégiák kidolgozásának módját. Javasolja továbbá, hogy jóllehet egyetértés uralkodik egy adott szervezeten 

belül a módszertant illetően, a vállalat üzleti és technikai szolgáltatásainak jellegét célszerű előzetesen 

megvitatni. Ezáltal kiküszöbölhetők a félreértések, különösen, ha a szolgáltatások nagyobb közönség, például 

üzleti partnerek felé történő közvetítéséről esik szó. 

A szolgáltatásorientált architektúrák üzleti esetének kidolgozása nem egyszerű feladat. A befektetés – akár a 

hasonló újrafelhasználható stratégiák esetében – valószínűleg nem fog azonnal megtérülni. Az üzleti esetek 

persze környezetenként változnak, ennek ellenére a 2. fejezetben megpróbálunk néhány olyan elemet bemutatni, 

amit hasznosnak találtunk eddigi munkáink során. 

A SOA-nak köszönhetően előtérbe került néhány üzleti és technikai fogalom, legfőképp a szoftverrendszerek 

csatolásának és az izoláció mértékének a jelentősége. Ezekről a fogalmakról lesz szó a 3. fejezetben, amely az 

Architekturális elemek címet kapta. Bemutatunk pár megvalósítási alternatívát is: ide tartoznak azok a 

programozási modellek, szerkezetek, minták, protokollok, sőt maga a programozási nyelv is, amelyeket egy 

SOA-t megvalósító projektben fel lehet használni. 

Az egyik legfontosabb döntés az, hogy nem szabad a SOA projektet kizárólag az IT részlegre bízni. Be kell 

vonni az érintett üzletág képviselőit is ahhoz, hogy a vállalaton belül a lehető legnagyobb támogatást vívhassuk 

ki. A 4., SOA projektek tervezése címet viselő fejezetben megosztjuk elképzeléseinket egy SOA projekten 

dolgozó csapat tagjainak szerepköreiről és a feladatairól. 

Érdemes megemlíteni, hogy több vállalat üzleti köreiben kétes hírnévnek örvendenek az informatikusok által 

tervezett architektúrák és keretrendszerek. Ez az idegenkedés mindenképpen ellensúlyozandó egy SOA projekt 

bevezetésekor. Gyakorlatunk során gyakorta szembesültünk a következő kijelentésekkel: „Ezt már többször is 

megpróbáltuk. Miből gondolják, hogy ezúttal sikerülni fog? Mit tegyünk a siker érdekében?” Éppen emiatt nem 

lehet eléggé hangsúlyozni a vállalat és vezetése életében bevezetésre kerülő, valódi újrafelhasználhatóságot 

biztosító kész SOA útiterv fontosságát. Ezeknek a kérdéseknek szenteljük a 4. fejezet egy kiemelt részét. 

Az 5. fejezetben, melynek címe Elemzés és tervezés, elidőzünk a korábbi technológiai korszakokból fennmaradt 

értékes ötleteken, de bemutatunk pár olyan új eljárást is, amelyeket sikeresen fel lehet használni az üzleti 

követelmények elemzésénél, valamint az új szolgáltatások azonosításánál, specifikálásánál és kivitelezésénél. 

Kifejtjük a modellezésnek a szolgáltatásorientált architektúrák tervezésében és prototipizálásában betöltött 

szerepét. 

A SOA hatékonyságának maximalizálásához rögzíteni kell az architekturális döntéseket és a megoldásmintákat, 

hogy azokat később a vállalaton belüli összes projektnél be lehessen vetni. A 6. fejezetben (Vállalati 

megoldásminták) eligazítást nyújtunk dokumentálásukkal kapcsolatban, és megosztunk az Olvasóval pár mintát. 

A szolgáltatásorientált architektúrák dimenzióinál tárgyalt távolság és terjedelem célja az volt, hogy felhívja a 

figyelmet a nem funkcionális követelményekre, melyekkel a 7. fejezet (A nem funkcionális követelmények 

meghatározása) foglalkozik részletesen. Maga a SOA nem biztosítja az összes eszközt ezeknek a kérdéseknek a 

megválaszolásához, ehelyett az igény szerinti alkalmazásokra épülő operatív tágabb környezetet kell figyelembe 

venni. 

A nem funkcionális követelmények egy kiemelt része külön figyelmet igényel: ezek a szolgáltatásokat érintő 

biztonsági kockázatok és a vállalat ellen irányuló ártalmas tevékenységek. A biztonság új értelmet nyer a 

szolgáltatásorientált architektúrák vonatkozásában, erről osztjuk meg gondolatainkat és adunk pár tanácsot a 8. 

fejezetben, melynek címe: A SOA környezet biztonsága. 

További összetett feladat a SOA-alapú szolgáltatásplatform működtetésének a kezelése és megfigyelése. A 9. 

fejezet (A SOA környezet kezelése) a rendszer kezelésével kapcsolatos fogalmakkal, az új kihívásokkal és az 

elosztott kezelést segítő megoldásokkal foglalkozik. Olyan technológiákat ismertetünk, amelyek jó hibatűrésű, 

24x7 működést tesznek lehetővé. 

A SOA esettanulmányok című 10. fejezetben valós életből vett példákon keresztül szemléltetjük egy SOA 

projekt születését. Elmeséljük, hogy milyen kihívásokkal kellett szembenéznünk, milyen megközelítéseket 
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használtunk, és az egészből mit tanultunk. Végül, a 11., Bepillantás a jövőbe című fejezetben összefoglaljuk a 

SOA projektek tervezési elveit, és megpróbáljuk felvázolni a technológia lehetséges jövőbeli kimeneteleit. 

A szolgáltatásorientált architektúrák távolság és terjedelem dimenzióját nagyon jól kiegészítik az új hálózati 

technológiák, a grid technológia és az autonóm számítás. Különösképp a SOA távolságát illetően nagyon sok új 

probléma vár megoldásra. 

4. Összefoglalás 

Ebben a fejezetben több népszerű SOA definíciót ismertettünk, majd megmagyaráztuk és csoportosítottuk őket, 

kiválasztva a lényeges jellemzőket. 

Ezt követően kitértünk a SOA dimenzióira (üzleti érték, távolság és tartomány, kiforrottság és bevezetési 

stratégiák). Bemutattuk, hogy az egyes dimenziók milyen hatással vannak a SOA üzembe helyezésével 

kapcsolatos feladatokra. Végül témajavaslatokat tettünk: felsoroltuk azokat a témákat, amelyekkel érdemes 

megismerkedni a SOA-t választó vállalatoknak, és megosztottuk, hogy miként dolgozzák fel a könyv további 

részei ezeket a területeket. 

Most, hogy alapjaiban megértettük, mi a SOA, ideje áttérni arra a kérdésre, hogy miért van rá szükségünk. A 

következő fejezetben bemutatjuk, hogyan lehet SOA megközelítéssel felépíteni egy vállalati ökoszisztémát, 

technikai és üzleti megfontolások alapján. 
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2. fejezet - A SOA üzleti értéke 

A kis lehetőségekből lesznek a nagy vállalkozások. 
—Démoszthenész 

Mi lehet annak az oka, hogy egyes vállalatok fennmaradnak, mások pedig csődbe mennek? 

A vállalatok a folytonosságra alapozva jönnek létre; középpontjukban a működés áll. Ezzel szemben a tőkés 

piac a megszakítottság elvére épül; középpontjában a teremtés és a pusztítás áll. A piac a gyors és erőteljes 

alkotást, következésképpen a nagyobb vagyonfelhalmozást támogatja. A vállalatokhoz képest kevésbé tűri a 

hosszabb távú alulteljesítést. Néhány ok, ami miatt vállalatok mehetnek csődbe, például, ha figyelmen kívül 

hagyják az értékesebb piacokat, ha nem tudják felvenni a versenyt a technológiailag fejlettebb vagy az 

alacsonyabb költségű ellenfelekkel. 

Vegyük a következő esetet: 1917-ben a US Steel vezette a Forbes listát, 268 000 alkalmazottal. Ma már csak 

21 000 embert foglalkoztatnak. Ugyanabban az évben nyolc másik acélgyár szerepelt a legjobb 100 listáján, 

további 33 egyéb természeti erőforrást kitermelő vállalat mellett. A rangsor 45%-át erőforrás-kitermeléssel 

foglalkozó vállalatok tették ki, melyek közül 61 azóta csődbement (61%-os kihalási ráta). 

1987-ben a US Steel még mindig a legértékesebb 100 vállalat között volt számontartva, de abban az évben már 

elkezdődött a folyamatos leépülése. Az évek során a többi, természeti erőforrással foglalkozó vállalat egymás 

után csúszott le a listáról. Lassú, de erőteljes változások mentek végbe. 

Az S&P 500 rangsor hasonló történetekről mesél. Az eredeti, 1957-es listát alkotó 500 vállalat közül csak 74 

maradt fenn 1997-ig, ami 85%-os csökkenést jelent. Érdekes, hogy ehhez hasonló hajtóerők (lásd Michael 

Porter1 a Hivatkozások szakaszban) napjainkban is jelen vannak, csak felgyorsult a változás üteme. Más szóval 

a vállalatok manapság hamarabb esnek ki az üzleti életből, mint 1957-ben. Erre a megállapításra jut Richard 

Foster és Sarah Kaplan Alkotó pusztítás (Creative Destruction. Currency Press, 2001) című művében. Szerintük 

a gyorsuló technológiai és közpolitikai változások következetesen megingatták a piacot, ami miatt a vállalatok 

várható élettartama csökkent. 

Bár a .com robbanás és a nagyobb csődök leginkább az Egyesült Államokat érintették, a jelenség világméretű. 

Németország jelenleg vezető acélgyártója, a Thyssen például olyan régi ismert neveket utasított maga mögé, 

mint a Krupp és a Hoesch. A kihalás végzetes tempója három fontos kérdést vet fel, melyeket részletesen 

megvizsgálunk ebben a fejezetben: 

1. Hogyan maradhatnak fenn a vállalatok hosszútávon? 

2. Hogyan kivitelezhető az az üzleti terv, amely magába foglalja a folyamatos üzleti megújulás lehetőségét? 

3. Hogyan érhetik el a vállalatok a lehető legnagyobb üzleti agilitást? 

Ahhoz, hogy napjainkban egy vállalat fennmaradhasson, minden eddiginél dinamikusabb üzletpolitikát kell 

megvalósítania. Új eszközöket kell bevetni a versenyben maradáshoz, az informatikai infrastruktúrának pedig 

teljes mértékben segítenie kell a korábban nem létező kihívások leküzdését. Hisszük, hogy a SOA lehetővé teszi 

a dinamikus vállalatokat támogató informatikai infrastruktúrák kiépítését. Mielőtt azonban rátérnénk a SOA-ra, 

az Olvasónak meg kell értenie a vállalatokat érintő, változásokat előidéző erőket. 

1. A változások mozgatórugói 

A vállalatoktól folyamatos bővülést várnak el az ügyfelek és a részvényesek, növekedő teljesítmény és csökkenő 

üzemeltetési költségek mellett. A hatékonyságot azonban nem könnyű maximalizálni, ha a vállalat kötött, 

költséges és védett informatikai rendszerek mellett kötelezte el magát. Egy előre gyártott rendszer sok esetben 

igen hatékony, sőt, akár optimális is lehetne, ha a piaci igények beérnék ennyivel. A kötött rendszerek nem 

képesek a változó piaci feltételekhez alkalmazkodni próbáló vállalat igényeinek megfelelő hatékonyságot 

biztosítani. Nem túlzás azt állítani, hogy napjaink legértékesebb vállalati befektetése az agilitás, ami lehetővé 

                                                           
1 Michael Porter a Harvard Business School Stratégia és Versenyképesség Intézetének a tanára. Számos alapvető fogalommal járult hozzá a 
versenyelmélethez, elismert tanításai már közel 20 éve beépültek a gyakorlatba. 
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teszi a legújabb piaci igények kielégítését és a lehetőségek megragadását mielőtt késő lenne, megelőzve a 

konkurenciát. 

A rugalmasság növelésének érdekében a vállalatoknak úgy kell üzleti folyamataikra tekinteniük, mint 

összekapcsolódó funkciók (vagy külön folyamatok, szolgáltatások, pl. a vásárló hitelkeretének ellenőrzése, 

felhasználók hitelesítése stb.) egy csoportjára. A vezetőség feladata kiválasztani azokat a funkciókat, amelyek 

meghatározzák a vállalat arculatát, vagy a vállalatot a versenytársaktól megkülönböztető jelleggel rendelkeznek. 

A nem megkülönböztető funkciók kivitelezése egységesíthető, de akár a kiszervezés is szóba jöhet. Elképesztő 

piaci versenyelőnyre tehet szert az a vállalat, amelyik bármikor képes megkülönböztetett funkcióit a változó 

üzleti feltételekhez alkalmazkodva kombinálni, egymáshoz illeszteni. 

Ez már önmagában ütőképes ötlet, de az üzleti folyamatok ilyen mértékű rugalmasságához hasonlóan rugalmas 

informatikai környezetre van szükség. Meglátásunk szerint a megfelelő informatikai környezet képes az üzleti 

igényekhez igazodva változni. A szolgáltatásorientált architektúrák értékes megoldást nyújtanak az üzleti 

műveletek által megkövetelt rugalmasságra azáltal, hogy biztosítják az igény szerint üzemelő informatikai 

környezet alapszerkezetét. 

Bizonyíték erre számos nemrég megjelent kutatási eredmény. A Forrester Research által végzett 2004-es 

felmérés2 eredményeit a 2.1. ábrán láthatjuk. Az ábrán szereplő lista élére a szolgáltatásorientált architektúra 

került. Ezenkívül a Gartner Group jelentései is kitartanak a SOA növekvő fontossága mellett, a csoport 

előrejelzései szerint a közeljövőben a szolgáltatásorientált megoldások és a szolgáltatásorientált üzleti 

alkalmazások (SOBA – service-oriented business applications) dominanciája várható. Charles Abrams, a 

Gartner Research igazgatója nemrég így nyilatkozott: „2001-ben megmondtuk, hogy a webszolgáltatások 

eljutnak odáig, ahol ma tartanak. Most azt állítjuk, hogy a történet még nem ért véget. Készüljenek fel arra, hogy 

a szolgáltatások kinövik a SOA-t, kiterjednek a legújabb architektúrákra, megjelennek minden kereskedelmi 

termékben és az új üzleti modellek szerves részeivé válnak.”3 

2.1. ábra - A Forrester Research 2004. januári felmérése 

 

                                                           
2 A Forrester Research által az Enterprise Architecture Council tagjainak részére készített felmérés a Forrester Oval Program keretein belül. 

2004. január. 
3A Gartner eseményen. 2005 március 15., Athén, Görögország. 
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Porter hajtóerő elméletére alapozva és a versenyképes előnyről alkotott nézeteit figyelembe véve az IBM 

Institute for Business Value kidolgozott egy megközelítést, ami az informatika és az üzleti erők együttes 

erejének a vállalatok működésére gyakorolt hatását szemlélteti (lásd 2.2. ábra). A változások nagyobb 

rugalmasságot nyújtanak, így a vállalatok nemcsak hogy életben tudnak maradni, de globális gazdasági szinten 

is vezető szerephez juthatnak. 

Az üzleti világban megjelenő erők kétféle, egymást kiegészítő üzleti átalakulást válthatnak ki: vállalati 

rekonstrukciót vagy ipari dekonstrukciót. 

2.2. ábra - Az informatika és az üzleti erők dinamikusabbá teszik a vállalkozásokat 

 

1.1. Vállalati rekonstrukció 

A vállalati rekonstrukció egy adott vállalaton belül megfigyelhető irányzat, melynek célja az idők során kiépült 

hagyományos vertikális silók megszüntetése. A vertikális silók a különböző üzleti egységeket szervezik 

hierarchiába, létrejöttüket a vállalat ismétlődő üzleti folyamatainak a hatékony megoldása indokolja. Jelenlétük 

hatékony, jól szervezett vállalkozásra utal, ahol a pontosan meghatározott feladatok és interakciók ismétlődő 

végrehajtást kívánnak meg. Bár kétségkívül hatékony, ez az elrendezés szemben áll a dinamikus működéssel 

elért hatékonysággal. A vertikális silók hierarchikus jellege gyakorta lassítja az új szolgáltatások 

megvalósításához szükséges válaszidőt. 

Ha kivetítjük Porter értéklánc elméletét egy konkrét vállalatra, megfigyelhetjük, hogy a horizontális integráció 

átszervezi a munkafolyamatokat. A növekvő külső nyomás hatására a vállalatnak nemcsak fogékonyabbá és 

ügyfélközpontúvá kell válnia, hanem a változékonyság és rugalmasság jegyeit is magán kell viselnie. Utóbbi 

még inkább erősíti a vállalati rekonstrukciós irányzatot. 

1.2. Ipari dekonstrukció 

Miközben a vállalkozások szorgosan alakítják vertikális silóikat horizontálisan integrált üzleti folyamatokká, az 

ipari viszonyokat egy másik erőteljes irányzat is befolyásolja: az ipari dekonstrukció. Az ipari dekonstrukció az 

iparban jelen lévő vállalkozások szakosodása erősségeik alapján. Ez a szakosodás, vagy más szóval 

specializáció, lehetővé teszi, hogy a vállalatok csak a profiljukba illő főbb üzleti tevékenységekre 

összpontosítsanak. A főbb üzleti funkciók képezik a vállalat lényegi szakterületét, irányvonalát és stratégiáját; 

ezekért kapják általában a legtöbb elismerést is. A vállalat fő irányvonalán kívül eső feladatokat rendszerint 

kiszervezik harmadik feleknek, akiknek az adott feladat képezi a szakterületét. Így alakul ki lassan egy üzleti 

háló, melynek minden tagja a saját erősségeire összpontosíthat, miközben igénybe veszi partnereinek az 

erősségeit. A vállalatok ily módon történő összekapcsolásával az ügyfelek rugalmasabb és agilis úton jutnak 

hozzá a szolgáltatásokhoz. 

Az üzleti hálók létrejöttével a vállalatok egyre inkább távolodnak az egy vállalaton belül központosított integrált 

értékláncoktól (az értéklánc a termelés minden lépésénél jól meghatározott beszállítók és elosztók összessége, 
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akiknek a közreműködésével elkészül a végtermék). Ehelyett olyan új üzleti modellek irányába mozdulnak, 

amelyek az üzleti partnerekkel, a beszállítókkal és az ügyfelekkel való nagyobb fokú együttműködést és 

interakciót támogatják. 

1.3. A vállalati rekonstrukció és az ipari dekonstrukció hatása 

Mindkét irányzat inkább lazán csatolt, semmint szorosan kapcsolt ipari hálózatok kialakulásához vezet. Ebben 

az értelemben szolgáltatások szétágazó iparáról beszélünk, ahol a szolgáltatások bármilyen helyzetben igény 

szerint összerakhatók. 

A központosítatlan, szolgáltatásokból építkező ipar erősödése öngerjesztő folyamat. A szolgáltatások skálájának 

bővülése minőségi fejlődéssel jár együtt: az újabb szolgáltatások jobban körülhatároltak, szakszerűbb a 

megvalósításuk és ezáltal a globális gazdaság értékes részét képezik. Emellett a kiszervezés iránti növekvő 

igény egyre élesebb versenyhelyzetet teremt. A kiszervezésben nemcsak a nagy kiszervező szolgáltatók 

érdekeltek, hanem a szűkebb piaci körrel rendelkező szolgáltatók is, ami részben az interfészek, a szolgáltatás-

leírások és a szerződések szabványosításának köszönhető. Eljutunk odáig, hogy jó néhány általános szolgáltatás 

hétköznapi árucikké válik, aminek folytán az ügyesebb játékosoknak osztozniuk kell majd a piacon, a kisebb 

szereplőknek pedig különleges ajánlatokkal kell meggyőzniük a szolgáltatásfogyasztókat. 

1.4. Úton az üzleti komponensek és szolgáltatások felé 

Legtöbbször a vállalatoknak nincs szüksége az ismétlődő folyamatok magas szintű, optimális kivitelezésére. 

Sokkal fontosabb mérce, hogy mennyi idő alatt képes egy vállalat piacképes terméket előállítani, ami pedig még 

ennél is fontosabb, az az, hogy a megoldásokat mennyire tudja rugalmasan az ügyfélre szabni. 

Az üzletek a termékeikhez csatolt szolgáltatások révén különböztetik meg magukat versenytársaiktól. A 

szolgáltatások árucikkesedése miatt a vállalatok ma már inkább szolgáltatók, nem pedig termékeladók. 

Gondoljunk csak arra, hogy a mobiltelefonok milyen gyorsan telítették a piacot több országban is. Alig két 

évtized leforgása alatt a mobiltelefonok eljutottak a fejlett országok lakosságának jelentős részéhez, ami 

döbbenetes, ha összehasonlítjuk azzal, hogy a hasonló lakossági szám elérése a vezetékes telefonok esetében 

egy teljes évszázadba került. 

A fogyasztók egyre újabb és jobban integrált megoldásokat kérnek, az árucikként megvásárolható termékektől 

pedig minél több kapcsolódó szolgáltatást várnak el. Ezek az irányzatok visszavezetnek minket az eredeti 

kérdésünkhöz, vagyis hogyan állhat a SOA az átalakulással szembe néző vállalkozások szolgálatába. 

2. Gyakran feltett kérdések 

Nézzük először a legalapvetőbb kérdéseket. Ahhoz, hogy az üzleti vezetőkkel megértessük a 

szolgáltatásorientált architektúra kiépítésének fontosságát, hasznos, ha az alábbi kérdésekre meggyőző 

válaszokkal készülünk: 

1. Mi a SOA? 

2. Miért van a vállalatoknak szüksége a SOA-ra? 

3. Milyen előnyökkel jár a vállalkozásoknak a SOA megvalósítása? 

4. Miről maradnak le azok, akik nem implementálják a SOA-t? 

5. Miben más a SOA, mint az eddigi megközelítések? 

Az alábbi szakaszokban megkísérelünk kimerítő válaszokat adni az elhangzott kérdésekre. Válaszaink nem 

előírásszerűek, inkább az informatikában és az üzleti szférában jelenleg elterjedt nézőpontokat próbálják 

összefoglalni. A könyv későbbi részeiben még részletesen kitérünk pár kérdésre, például egy SOA projekt 

elindításához szükséges feltételek vizsgálatára (lásd 4. fejezet), és ismertetjük a szolgáltatások modellezésének 

egy formális megközelítését is (lásd 5. fejezet). 

2.1. Mi a SOA? 
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Az 1. fejezet kellő mennyiségű szakmai és üzleti szempontú szolgáltatásorientált architektúra definíciót 

ismertetett. Összefoglalva, üzleti szempontból a SOA nem más, mint olyan üzleti, folyamatirányítási, szervezeti, 

vezetési és technikai módszerek összessége, amelyek lehetővé teszik az agilis, üzletvezérelt informatikai 

környezet versenyképes kihasználását. Azáltal, hogy az üzleti folyamatokat és az alattuk lévő informatikai 

infrastruktúrát komponensekként kezeli, melyek igény szerint újrafelhasználhatók és kombinálhatók, a SOA 

biztosítja a változó üzleti prioritások követéséhez szükséges rugalmasságot. Mondhatjuk úgy is, hogy a SOA a 

térkép, ami a versenyképes előnyhöz vezető úton navigál minket. 

2.2. Miért van a vállalatoknak szüksége a SOA-ra? 

A SOA és a webszolgáltatások kettőssének mágikus csengése sokak számára a minden üzleti problémát 

megoldó arany utat ígéri. Jogosak a kételyek az ehhez hasonló kijelentések hallatán, mivel biztos, hogy nem 

létezik az összes problémára általános megoldás. Sok olyan üzleti kérdés van, amit egyszerűen nem oldhat meg 

egy konkrét informatikai architektúra, vagy egy döntéshozatalra vonatkozó elmélet. Amíg az emberek részei a 

rendszernek, hibák lesznek. Mindezek ellenére egy SOA-hoz hasonló alap architektúrával az alábbi problémákra 

találunk megoldásokat: 

• Az informatika ígéreteinek régen várt kihasználása az üzlet felgyorsítására 
• Az informatikára és egyéb befektetésekre fordított költségek igazolása 
• A nem szakmabeliek pontos felvilágosítása az informatika mibenlétéről, annak részleteiről és értékeiről 

Azok a projektek, amelyek egy adott vállalatra vonatkozóan vizsgálják a SOA és a hozzá kapcsolódó 

technológiák bevezetésének lehetőségét (lásd 5. fejezet), segítenek 

• megállapítani a vállalkozás erősségeit, 
• kidolgozni egy kiszervezési stratégiát, 
• elkészíteni egy olyan tervet, amely csökkenti a vállalkozás és a kereskedelmi partnerek közötti informatikai 

infrastruktúra bonyolultságát, beleértve a költségeket is. 

Technikai szemszögből vizsgálva azonnal látszik, hogy a fenti ígéreteket hogyan tudja megvalósítani a SOA. A 

webszolgáltatások lehetővé teszik a nem kompatibilis számítógépes rendszerek közötti zökkenőmentes 

kommunikációt, mindezt a korábbi technikai bonyodalmak nélkül, alacsony karbantartási költségek mellett. A 

SOA segíti az üzleti agilitást a vállalat meglévő informatikai eszközeinek és integrált folyamatainak 

újrafelhasználásával. Utolsó pontként megemlítendő, hogy a SOA megkönnyíti az üzleti eszközök és a 

szolgáltatások, valamint az informatikai eszközök és a szolgáltatások közötti közvetlenebb, mérhető kapcsolatok 

kiépítését. 

2.3. Milyen előnyökkel jár a vállalkozásoknak a SOA 
megvalósítása? 

Arra a kérdésre, hogy milyen előnyökhöz jutnak a vállalatok egy SOA implementációval, az alábbi általános 

válaszok adhatók: 

• Pénzt, időt és erőfeszítést spórolhatunk a „komponensek” újrafelhasználásának és a SOA rugalmasságának 

köszönhetően. 
• Csökken az IT részlegre nehezedő nyomás a rugalmasabb megoldások és a rövidebb üzembe helyezési idő 

révén. 
• Egyértelműen igazolja az informatikai beruházások szükségességét azáltal, hogy szorosabbá teszi az 

informatika és az üzleti szolgáltatások kapcsolatát. 
• Megvilágítja az üzleti vezetők előtt az informatika szerepét és értékét. 
• A szolgáltatások inkrementális fejlesztését és bővítését támogatja, kiküszöbölve ezáltal a nem megalapozott 

költségbecsléseket, és a klasszikus 6-6 választ: „A projekt 6 hónap alatt készül el, az ára 6 számjegyű lesz”. 
• Megkülönböztető üzleti és versenyképes értéket nyújt, közvetlenül meghatározza, hogy az informatika 

hogyan szolgálja a versenyelőnyt. 

Nem egy technológiával kapcsolatban tettek már hasonló kijelentéseket. A SOA-nál azonban más a helyzet: 

számos üzleti vezető, elemző és szakértő ért egyet abban, hogy a SOA a gyakorlatban is megállja a helyét. A 10. 

fejezet, amely SOA esettanulmányokról szól, több valós projektből vett példával támasztja alá az előbb felsorolt 

állításokat. 
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2.4. Miről maradnak le azok, akik nem implementálják a SOA-t? 

A SOA-alapú üzletvezérelt informatikai megoldások azt ígérik, hogy egyszerűsítik és felgyorsítják az üzleti 

tranzakciókat. Az így kapott rugalmasság és agilitás által a vállalatok hatékonyabban tudják az alábbiakhoz 

hasonló üzleti helyzeteket kezelni: 

• Osztályok, vállalaton belüli, vagy vállalatok közötti egyesülések 
• Felvásárlás 
• Vagyonátruházás 
• Termékek és szolgáltatások kibővítése 
• Üzletipartner-, ügyfél- vagy szolgáltatóváltozások 
• Földrajzi terjeszkedés 
• Növekvő piaci részesedés 

2.5. Miben más a SOA, mint az eddigi megközelítések? 

A SOA alapötlete nem új keletű. Több rendszer is született a SOA-hoz hasonló elvek mentén az elmúlt tíz 

évben, de ezek legtöbbször saját célú, drága fejlesztések voltak. A SOA jellegű megoldások sikeresen 

kielégítették egy vagy több részleg igényét, teljes nagyvállalatra, esetleg más vállalatokra és partnerekre történő 

kiterjesztésük azonban messze meghaladta skálázhatóságuk határát. 

Mi változott azóta? 

A korábbi SOA-alapú megoldások sikeresnek bizonyultak, még a magas költségek ellenére is gazdasági értékkel 

és funkcionális rugalmassággal gyarapították a vállalatokat. Ügyes szervezés mellett könnyen össze lehet rakni a 

SOA alapjait egy vagy akár több vállalatra kiterjedően is. A szoftverértékesítők egész partnerközösségeket 

próbáltak kialakítani alkalmazáskínálataik alapján. Ez azonban csak akkor lehetséges, ha a felkínált 

alkalmazásokhoz jól meghatározott és platformfüggetlen szabványokat használnak fel. A „SOA” kifejezés 

azoknak az új technológiáknak köszönhetően jött divatba, amelyek felgyorsítják és költséghatékonyabbá teszik a 

SOA-alapú megoldásokat. 

Az új technológiák webszolgáltatásokra építenek. A webszolgáltatások teszik lehetővé a beszállítók és a 

szoftverprogramok közötti zárt korlátok lebontását. Ennek fontosságát jól szemléltetik a legnagyobb 

szoftvergyártók (BEA, IBM, Oracle, SAP, Microsoft) hardver- és szoftverszabványosításra irányuló kísérletei, 

biztosítva az információk és adatok megosztását. 

2.6. Az üzleti és alkalmazáskomponensek újragondolása 

Amint azt korábban említettük, a SOA ígéreteit valóra váltó alapelv a komponensek újrafelhasználhatósága. A 

komponensek azok a diszkrét üzleti folyamatok és szolgáltatások, amelyek együtt az üzletet alkotják. A SOA 

biztosítja ezeknek a komponenseknek a folyamatos újrafelhasználhatóságát. Tekinthetjük úgy is, hogy a 

komponensek mozaikdarabkák, amiket újra és újra át tudunk rendezni. A SOA-t követő vállalatok 

problémamentesen tudják kiépíteni, beüzemelni, integrálni és összecsatolni a különböző alkalmazásokat és a 

heterogén rendszereket, platformokat. 

A SOA-ban rejlő lehetőségek teljes kihasználása még várat magára. Napjainkban még mindig leginkább saját 

fejlesztésű kódrészekkel – ha úgy tetszik, „bedrótozott” megoldásokkal – integrálják az alkalmazásokat, ami 

lassítja, hátráltatja és költségessé teszi a mozaikelemek átrendezését. Mindannyian arra a megoldásra vártunk, 

ami szabványosítja a komponensek közötti kapcsolatokat úgy, hogy azok mindenhol egyformán jól 

működjenek, további költséges programozói beavatkozás nélkül. 

A különböző üzleti folyamatok által közösen használt komponensek újrahasznosíthatók SOA-n belül, aminek 

megfelelően egyazon komponens változó felhasználói élményt nyújthat az ügyfeleknek. Egy szoftverrész 

ezentúl egy olyan szolgáltatásként jelenik meg, ami megfeleltethető tetszőleges üzleti komponensnek. Ezt 

szemlélteti a 2.3 ábra. Ebben az értelemben a kész szoftver már jobban tükrözi az üzleti szolgáltatásokat. 

2.3. ábra - Informatikai komponensekkel együttműködő üzleti komponensek 
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Annak érdekében, hogy a komponenseket át lehessen szervezni, az informatikai rendszereknek egy sor 

feltételnek eleget kell tenniük, főképp bizonyos szabványok és szabályok betartása fontos. Ezek közé tartoznak 

a következők: 

• Szabványok: Webszolgáltatások a megvalósításhoz, ipari szabványok az üzleti oldalon; ide sorolhatók például 

az 5. fejezetben bemutatott ipari szolgáltatásmodellek. 
• Közös útiterv: A vállalat sikeres agilis üzletté alakításának forgatókönyve a 4. fejezetben leírtaknak 

megfelelően. 
• Közös információs modell és ipari szemantika: Ez a félreértések elkerülése és a résztvevő felek pontosabb 

megértése végett szükséges (lásd 5. fejezet). 
• Erős irányítási folyamatok: Megakadályozzák, hogy a rendszerek közötti laza csatolás anarchiává fajuljon 

(lásd 5. fejezet). 
• Üzleti átalakulás és nyitottság a változásra: Az üzlet átalakítása nemcsak a rendszer megváltoztatását jelenti, 

hanem az érintett emberek fejlődését is, üzleti és IT oldalon egyaránt. 

2.7. Mikor nem érdemes a SOA-t választani? 

Bizonyos esetekben jobb, ha nem a SOA mellett döntünk, mert nem az a megfelelő megoldás. A többi 

megközelítéshez hasonlóan a SOA-ra is igaz, hogy nem lehet minden problémára ráhúzni. Jason Bloomberg, a 

ZapThink.com vezető elemzője szerint az alábbi helyzetekben nem érdemes SOA-t használni4: 

• Ha egységes informatikai környezettel rendelkezünk. Elméletileg így is lehet igény SOA-ra, amennyiben 

elérhetővé szeretnénk tenni a szolgáltatásainkat a külső környezet felé. 
• Ha elengedhetetlen a valós idejű teljesítmény, például telefonkapcsolóknál vagy egyéb olyan helyzetekben, 

ahol nanoszekundumos válaszidőt várnak. A hardver és a hálózat folyamatos fejlődésével persze lehet, hogy 

idővel itt is létjogosultságot szereznek a SOA- alapú megoldások. 
• Olyan esetekben, amikor nem fontos a rugalmasság, például mert az üzleti folyamatok közvetlenek, 

egyszerűek, és feltehetően nem fognak változni. Ha már léteznek optimalizált, jól működő folyamatok, akkor 

a SOA nem jelent további előnyt a vállalatnak. 
• Ha szoros csatolás kell, például egy összekötő komponens vagy alkalmazás esetén. 
• Ha a szervezet nem áll készen rá. A SOA tipikusan teljes vállalatot érintő erőfeszítéssel jár, emiatt 

valószínűleg nem hoz majd közvetlen üzleti előnyt, ha egyetlen üzleti vonalra alkalmazzuk, mint például 

szabványosított termékek bejegyeztetésére. 

3. SOA értékterv 

Ebben a szakaszban kidolgozunk egy tervet arra vonatkozóan, hogy miként lehet a legtöbb előnyt és értéket 

kihozni a SOA-ból. A tervben ismertetett megközelítés szakszavakat mellőzve magyarázza el a SOA üzleti 

értékét, ami azért hasznos, mert a felsővezetők minden bizonnyal megkérik majd a rendszertervezőket, hogy 

foglalják össze a SOA előnyeit közérthető módon. 

                                                           
4 Jason Bloomberg, „When Not to Use an SOA” http://www.zapthink.com/report.html?id=ZAPFLASH-02162004. Jason Bloomberg a 
ZapThink Kft. (Waltham, Massachusetts) vezető elemzője. 
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Az ezt követően bemutatott ellenőrző lista az átgondolandó üzleti kérdésekhez nyújt segítséget. Minden pontnál 

javaslatokat teszünk az elképzelhető megoldásokra. Az ellenőrző listában kifejtett üzleti gondolatmenet által 

teljes képet kapunk a SOA értékéről. Kezdetnek az architektúra üzleti alapjait nézzük át, majd sorra vesszük a 

folyamatokkal kapcsolatos kérdéseket és magukat a szolgáltatásokat (inkrementális kiszolgálás). Ezek 

együttesen a SOA üzleti érték csomagot alkotják. 

3.1. SOA az üzletemberek nyelvén 

A rugalmas üzleti folyamatok kulcsa az IT részleg és az üzleti egységek közötti szoros együttműködés. Ez a 

partnerség elengedhetetlen előfeltétele a SOA sikeres alkalmazásának. Jelenleg a legtöbb szervezetre igaz, hogy 

valahányszor új üzleti igény merül fel, az üzleti műveletek csapat szerződteti az IT részleget, hogy készítsenek 

egy, az igényeiknek megfelelő alkalmazást. Az üzletvezetés nem különösebben kíváncsi az alkalmazás 

kivitelezésének technikai részleteire. 

Hasonlóképpen, az IT részleg csak a specifikációban leírtaknak eleget téve készíti el az alkalmazást, ezen 

túlmenően nem szívesen foglalkoznak az alkalmazásnak a teljes üzletre gyakorolt hatásával. Lényegében 

mindkét fél marad a saját területén, a köztük húzódó válaszfalon pedig néha az üzleti műveletek csapat átdob 

egy projektet az IT részlegnek, az IT pedig válaszképp visszadob egy technikai megoldást. Ez a hozzáállás 

sekély rálátást és megértést biztosít a csoportok között, aminek következtében az együttműködést igénylő 

fejlesztési folyamat is sekélyes lesz. 

Az informatikai ipar már régóta hangsúlyozza az üzleti fél hosszú távú és mélyreható igényeihez való igazodás 

és a szorosabb partnerség fontosságát, de az ily módon korlátozott együttműködési kapcsolatokban az IT 

részlegek nem sok stratégiai befolyással bírtak. Ezért is lényeges megtalálni a felek közötti mélyebb kapcsolat 

kiépítésének a módját, hogy jobban tiszteljék és megértsék a másik szükségleteit. 

Az IT és az üzleti szféra közötti működőképes szövetség megerősítésének első lépése az emberek felvilágosítása 

a SOA-val járó üzleti előnyökről. Erre a kapcsolatra építve fog később a SOA kibontakozni. Amint azt az 5. 

fejezetben látni fogjuk, az üzleti komponensektől az alkalmazáskomponensekig a szolgáltatásoknak több 

elkülönülő absztrakciós rétege létezik. A rétegek közötti kapcsolat jelképezi az üzleti és az informatikai oldal 

közötti kommunikáció egyes szintjeit. A 4. fejezetben ennél részletesebben is kifejtjük, hogy milyen lépéseket 

igényel a SOA mindkét fél részéről. 

3.2. Ellenőrző lista az üzleti agilitás eléréséhez 

Az ebben a fejezetben bemutatott ellenőrző lista a SOA üzleti megértését hivatott segíteni. A most következő 

hét lépés célja, hogy megmagyarázza a SOA technikai, működési és funkcionális alapjait. Az egyes pontokat az 

ezt követő szakaszokban részletezzük. 

1. Legelőször is válasszuk el az architektúra fogalmát a technikai nézőponttól, és bizonyítsuk az üzleti funkciók 

szükségességének realitását (lásd 2.3.2.1. szakasz). 

2. Tisztázzuk a tervező szerepét az architektúra üzleti sikerességének biztosításában (lásd 2.3.2.2. szakasz). 

3. Magyarázzuk el, miért célszerű az IT elemeket a szolgáltatásdefiníciók vagy az üzleti folyamatok köré 

csoportosítani (lásd 2.3.2.3. szakasz). 

4. Hangsúlyozzuk az IT és az üzleti csoportok közötti mély párbeszéd szükségét, amely értelmes, konstruktív, 

tisztelettudó és rendszeres kapcsolatot alakíthat ki az IT és a vállalat üzleti egységei között (lásd 2.3.2.4. 

szakasz). 

5. Mutassuk be, hogyan valósítja meg a szolgáltatásorientáltság az üzlet digitális modelljét fentről lefelé 

történő megközelítéssel (lásd 2.3.2.5. szakasz). 

6. Szemléltessük, hogyan tud az IT összehangolódni az üzlettel folyamatok és metrikák segítségével (lásd 

2.3.2.6. szakasz). 

7. Bizonyítsuk be, hogy az IT képes az üzlethez igazodni inkrementális szolgálások biztosításával (lásd 2.3.2.7. 

szakasz). 

3.2.1. Az architektúra fogalmának kifejtése 
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A SOA egyfajta informatikai architektúra. Ezzel valószínűleg nem mondtunk újat. Ne feledjük azonban, hogy 

mint ilyen, ugyanazokkal a lényegi jellemvonásokkal, igényekkel és kockázatokkal bír, ami általánosságban 

minden architektúráról elmondható. Az emberek legtöbbször szakmai mellékértelmet társítanak az 

„architektúra” szóhoz. A tervező feladata megdönteni ezt a nézetet azáltal, hogy üzleti szempontból előnyös 

megvilágításba helyezi az architektúrák fontosságát. 

Fontos 

Az architektúrákról röviden 

Egy architektúra kiépítése számos beruházással jár, többek között folyamatokba, technológiákba és 

szabványokba kell erőforrásokat fektetni. Az architektúra célja a szervezet képességeinek javítása az 

üzleti agilitás maximalizálása és az informatikai fejlesztésekre fordított költségek csökkentése által. 

Az architekturális befektetések sok projektnél megtérülnek, gyakran előre nem látott esetekben is. Az 

architektúra ilyen szempontú megközelítése talán közelebb juttat minket annak megértéséhez, hogy mivel 

foglalkoznak a tervezők, és milyen kihívásokkal kell rendszeresen szembe nézniük. Több észrevételünk is van 

ennél a pontnál, melyek az általános rendszerarchitektúrákra és a SOA-ra egyaránt érvényesek: 

• Az architektúra nem a konkrét teendők és készségek összessége, mivel ezek minden szervezetnél eltérőek. Az 

architektúrát tervező csoport feladata azoknak a hatékony szabványoknak, eljárásoknak, technológiáknak és 

támogatandó interfészeknek a kiválasztása beruházás céljából, amelyek összhangban vannak a szervezet 

üzleti céljaival és folyamataival. A tervező csapat végterméke az üzleti célokkal egybecsengő legmegfelelőbb 

befektetésektől függ. Ez a feladat az üzleti nyelv, a problémák és a környezet pontos ismeretét kívánja meg a 

tervezőktől. 
• Az architektúra befektetési elv, mivel a projekt korai szakaszában kell megtervezni és fel kell készülni a 

választott megoldás következményeire. 
• Az architektúra kockázati tényező. Nem lehet minden architekturális ötletet az elképzeléseknek megfelelően 

megvalósítani. Előfordulhatnak olyan váratlan körülmények, amelyek megkövetelik a választott architektúra 

módosítását, amik növelik a költségeket, vagy elvesznek az eredeti architektúrával járó előnyökből. 
• Egy tervező sem képes előre megjósolni, hogy milyen alkalmazások és rendszerek fogják az architektúráját 

használni. Emiatt az architektúráknak egyre inkább az a céljuk, hogy az általános, szervezeti üzleti irányokat 

támogassák a különleges, részletekig megtervezett projektek helyett. Az architektúrák tehát jelentős 

kockázatot jelentenek. A tervezők azt feltételezik, hogy ha mindenki (vagy legalábbis a szervezet nagy része) 

követi az architekturális szabályokat, akkor az a jövőre nézve jelentős előnyöket hoz (pl. nagyobb 

teljesítmény, csökkenő költségek, üzleti agilitás, rövidebb piacra dobási idő stb.). Reményeik szerint az 

architektúra tervezete hosszú távon is értéket szolgáltat, akár olyan projekteknél is, amelyekkel a kezdetekkor 

nem is számoltak. A tervező feltételezéseire több tényező is hatással van, mint például a szervezet 

kockázatkezelő készsége, vagy magának a tervezőnek a jövőre vonatkozó ismeretei, sejtései. Az egyetlen 

remény arra, hogy a tervezők meg tudják jósolni a jövőbeli követelményeket, az, ha teljes mértékben 

elkötelezettek az üzlet fejlődési irányvonalának követése iránt. Nagy hangsúlyt fektetünk a tervező szerepére, 

mivel a technikai szempontok megértése más gondolkodásmódot igényel, mint az üzlet. 
• Az architektúra megszorításokat jelent. A többség érdekeit mindig az egyén érdekei elé kell helyezni. A 

vállalaton belüli projekteknek és programoknak igazodniuk kell az architektúra megszorításaihoz a szervezet 

javára, még akkor is, ha kényelmesebb lenne egyedi megvalósításokat követni. Azoknál a szervezeteknél, 

amelyek képtelenek felismerni a közös érdekeket, nem lehet széles kiterjedésű, átfogó architektúrát kiépíteni. 

A feszültség elkerülhetetlen, mivel nem valószínű, hogy létezik olyan architektúra, amely az egész szervezet 

igényeinek megfelel; a konfliktuskezelésnek (ami az irányításhoz tartozik) ezért az architektúra részét kell 

képeznie. A konfliktusokat nem lehet úgy feloldani, hogy a tervező ne folyna bele az üzletvezetési ügyekbe. 

Az üzletvezetés határozza meg a megszorításokat, amikkel a tervezőnek számolnia kell; szintén az 

üzletvezetés állapítja meg, hogy milyen szolgáltatásrétegek legyenek, amiket a tervezőnek figyelembe kell 

vennie. Világos, hogy szoros együttműködést igényel a prioritások, lehetséges megoldások megállapítása és a 

kompromisszumkötés. 
• Az architektúra szerves folyamat, nem egy statikus dokumentum. Az architektúra folyamatosan fejlődik a 

változó üzleti igényeknek és a rendelkezésre álló technológiáknak megfelelően. 
• Tisztázni kell az architekturális terv elsődleges célját. Más tervezetet igényel a tulajdonjoggal járó költségek 

minimalizálása, mint a piacra dobási idő csökkentése, vagy az üzleti agilitás növelése. 
• Az architektúrával járó költségeket nehéz igazolni, mert kizárólag a feltételezéseinkre alapozhatunk. Gyakran 

csak utólag derül ki az architektúra valódi értéke. Az architektúra tervezése és kivitelezése akkor tekinthető 

sikeresnek, ha a rendszer kielégíti a szervezet üzleti céljait, kifejlesztése és beüzemelése pedig 



 A SOA üzleti értéke  

 16  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

költséghatékony módon történt. A gyakorlatban előfordul, hogy a szervezetek igazolhatóan költséghatékony 

architektúrát kapnak, ez azonban még nem jelenti azt, hogy üzleti szempontból ez az architektúra a 

legkedvezőbb. Ezzel szemben a SOA megoldások eredendően üzleti folyamatokhoz kötik az IT költségeket, 

amik pedig konkrét üzleti mérésekhez kapcsolódnak. 
• Az architektúrák ritkán univerzálisak. A szervezet különböző részei eltérő célokkal rendelkeznek, amiknek 

más-más architektúrák feleltethetők meg. Minden egyes architekturális elemnek meg kell állapítani a 

hatáskörét: az „egy kaptafára” megoldások ritkán járnak sikerrel. A nagyszámítógépes alkalmazások területén 

például elvárjuk az architektúrától, hogy a minőséget és az alacsony fenntartási költségeket támogassa. A 

gyors ütemben fejlődő üzleteknek viszont olyan architektúrára van szükségük, amely lehetővé teszi a rövid 

piacra dobási időt viszonylag alacsony kockázat mellett. Általában kompromisszumok születnek az 

architekturális beruházások mélysége és szélessége között. 

Mint kiderül, az architektúrák leginkább pragmatikus megközelítést jelentenek, mivel folyamatosan 

alkalmazkodniuk kell az újabbnál újabb tényezőkhöz és igényekhez. Ennek ellenére léteznek olyan jól 

meghatározott elvek és koncepciók, amelyeket a rendszertervezők gyakorlatuk során alkalmazni tudnak. 

3.2.2. A tervező szerepe 

A tervezők az architektúra fejlesztéséhez, beüzemeléséhez és karbantartásához kapcsolódó üzleti folyamatok 

kezelése során felmerülő feladatok tömkelegéért felelősek. Bár a tervező a vállalati siker elérésének egyik 

kulcsszereplője, az üzletemberek ezt ritkán veszik csak észre. A SOA világában a tervezők megismerkednek a 

vállalat üzleti folyamataival, hogy az informatikusok és az üzleti csoportok közötti híd szerepét tölthessék be. 

Ahhoz, hogy felkészüljünk az új szerepekkel járó változásokra, pontos ismeretekkel kell rendelkeznünk a 

tervezők jelenlegi, SOA-tól független kötelességeiről, mivel ez képezi az alapját annak a szerepnek, amit a 

tervezők üzleti folyamatokkal kapcsolatos feladatokkal bővítnek a SOA környezetben. Valójában a SOA-

tervezők annyira szoros együttműködésben állnak az üzleti csoportokkal, hogy akár fő üzleti elemzőknek is 

tekinthetők. 

A tervezők jelenleg az alábbi feladataik elvégzésével járulnak hozzá az üzleti sikerhez: 

• A lehetséges architekturális beruházások felismerése és költségeinek igazolása. Ennek részeként a tervezők 

információkat gyűjtenek technológiai és üzleti partnereiktől, hogy ki tudják választani a legmegfelelőbb 

architekturális beruházásokat. 
• Az architektúra felhasználóinak támogatása és tájékoztatása az architektúráról és annak karbantartásáról. 

Ez magában foglalja a felhasználók képzését, publikációk írását, weboldalak és csoportos használatra szánt 

szoftverek készítését, segélyvonalak üzemeltetését, belső konzultációs vagy kompetencia központok, ún. 

„kiválósági központok” működtetését (részletesebben lásd 4. fejezet, irányítási szempontok rész). 
• Tervezetkezelés. Kevés szervezet engedheti meg magának, hogy egy darab üres papírral fogjon hozzá a 

tervezéshez. A gyakorlatban a legtöbb tervező csoport olyan tervezetekkel dolgozik, amely leírja a jelenlegi 

fizikai architektúrát, valamint részletezi a célkitűzésben szereplő architektúrát, ezáltal könnyebb 

meghatározni a cél eléréséhez szükséges lépéseket. 
• Konfliktusok feloldása és kivételkezelés. Az egyes projektek és a szervezet egészének érdekei közötti 

ütközések az architektúrák természetes velejárói. A konfliktus hiánya arra figyelmeztet, hogy vagy figyelmen 

kívül hagyták a tervezőt, vagy a szabványosítási kísérletből kimaradtak bizonyos elemek. Kivételekre néha 

szükség van, kezelésüknek meghatározott folyamat szerint kell történnie. A szolgáltatásorientált architektúrák 

természetüknél fogva kevésbé szigorú fejlesztési környezetet igényelnek, ahol a konfliktusokat könnyebb 

kezelni; ezeket célszerű a projekt kezdeti szakaszában felismerni és megoldani. 
• Az architektúra üzembe helyezése. A legtöbb architekturális elem folyamatos kommunikáció, tréning és 

felügyelet mellett valósul meg. A SOA világában ezek az elemek a vállalat üzleti folyamatait tükrözik. 
• Hatékonyságvizsgálat és az architektúra követésének ellenőrzése. A SOA fő célkitűzése, más szóval az üzleti 

agilitás elérése érdekében a tervezőnek rendszeres konzultációt kell tartania az üzleti csoportokkal. 

Miközben a vállalatok régiókon, üzletágakon és részlegeken átívelő szorosabb integrációra törekednek, egyre 

hangsúlyosabb szerephez jutnak az architektúrák mint az üzleti sikerért felelős, értékes technológiai 

megoldások. Minden architektúrának lényeges része az üzleti céloknak és a tervező szerepének a világos 

meghatározása. 

3.2.3. Az informatika átcsoportosítása a szolgáltatások köré 
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Annak érdekében, hogy a vállalatok jobban tudjanak reagálni a változásokra, az üzleti kölcsönhatásoknak 

szolgáltatásokat kell megfeleltetni úgy, hogy az üzleti funkcionalitás egyes elemeit külön informatikai 

alkalmazások valósítják meg. Három előny származik ebből a megközelítésből: 

• Hűséges ügyfelek. Az ügyfelek ösztönösen hűséget tanúsítanak azok iránt, akik növelik a hatékonyságukat és 

teljesítményüket. Minél jobban összefonjuk folyamatainkat az ügyfelekével, annál kevésbé valószínű, hogy 

váltani akarnak majd. 
• Hatékony szolgáltatók. Ha sikerül növelni szolgáltatóink hatékonyságát, akkor alacsonyabb áron kérhetjük 

ugyanazt a szolgáltatást, ezáltal pedig kedvezőbb árakat kínálhatunk ügyfeleinknek, rövidebb 

folyamatperiódusok mellett. 
• Vékony üzletek. Rugalmas kiszervezéssel zökkenőmentesen tudjuk a kiszervezett részeket a folyamatainkba 

integrálni. Akár azt a terhet is levehetjük ügyfeleink válláról, hogy az általuk választott beszállítók termékeit 

integráljuk. 

Az üzleti agilitás megkörnyékezésének egy módja a webszolgáltatások középpontba helyezése, ez azonban csak 

korlátozott számú üzleti interakciót képes kielégíteni. A szolgáltatások csak a kezdetét jelentik az üzleti érték 

sokkal magasabb szintű jövőképének, a gyorsan reagáló, optimális vállalatnak. 

A stratégiai megközelítés a webszolgáltatásokat az alkalmazásokat összekötő külső és belső kapcsolatok két 

végpontja közötti rugalmasság kiépítéséhez fogja használni. Fokozatosan az üzleti szolgáltatások válnak a 

legfőbb IT termékké, aminek következtében az IT közvetlenebbül tud értéket szolgáltatni. 

Az agresszív és stratégiai megközelítés a szolgáltatástervezés és -ellátás köré szervezi át az informatikát. Más 

szóval, az informatika szolgáltatásorientált üzletegységgé alakul. Az informatikai feladatok a jövőben a 

szolgáltatások körül forognak majd, ideértve a tervezést, követelményelemzést, a projekt hatáskörének 

megállapítását, a projekt tervezését, kivitelezését, üzembe helyezését és vezérlését. 

3.2.4. Az informatika és az üzletek érdekegyeztetése 

Az informatika és az üzletegységek közötti gyümölcsözőbb kapcsolat a szolgáltatásokra épülő üzleti folyamatok 

inkrementális leszállításával fűszerezve lehetővé teszi az üzleti nyereség „összetett növekedését”: egyik fejlődés 

épít a másikra. Ez a kombináció néhány igen jelentős eredményt hozhat: 

• Gyorsabb válasz az ügyfél prioritásaira és a piaci eltolódásokra. A piaci viszonyokra hatással van a verseny, 

a fogyasztói kereslet és a piacot szabályozó erők, ez pedig változásra kényszeríti az üzleti folyamatokat. Azok 

a vállalatok képesek gyorsabban kibővíteni az alkalmazásaikat az új üzleti követelményekkel, amelyek jól 

meghatározott és viszonylag kidolgozott szolgáltatáskészlettel rendelkeznek, ugyanis így nagyobb az esélye, 

hogy egy kívánt szolgáltatás valamilyen formában már létezik. 
• Az üzleti változások gyorsabb megvalósítása. Az ügyfelek és a piac indíttatta változásokon túl a 

szolgáltatások az önindíttatású belső változásokat is támogatják. 
• Magasabb folyamatértékek. Ha az IT képes gyorsan reagálni a külső és belső változásokra, a vállalat motivált 

a folyamatai rendszeres optimalizálásában. Ha egy vállalat folyamatosan törődik a folyamatok fejlesztésével, 

annak hatalmas összhatása van (alacsonyabb költségek, rövidebb periódusok, jobb üzleti eredmények). 
• Olcsóbb változtatások. Amellett, hogy a szolgáltatásoknak köszönhetően gyorsabban kivitelezhetők a 

változtatások, az IT mindezt alacsonyabb költségek mellett teszi, ez pedig újabb folyamatoptimalizálásra 

ösztönzi a vállalatot. 

Fontos 

Ökölszabály 

Amikor a szolgáltatások az üzleti folyamatok lépéseihez igazodnak, a változtatásuk inkrementálisan 

követheti a folyamatok fejlődését, ezáltal az IT nem áll az üzleti változás útjába. 

3.2.5. Az üzlet digitális modelljének elkészítése 

Ahhoz, hogy értékelni tudjuk a szolgáltatások óriási hatását, hosszú távon kell megvizsgálnunk, hogy mi 

történik, ha az alkalmazásokat szolgáltatásorientált modell szerint készítik. Idővel minden egyes projekt a már 

meglévő szolgáltatásokból vagy azokat kibővítve épül fel, ezáltal a valós világ üzleti folyamatainak egy digitális 

reprezentációját kapjuk. Más szavakkal, megalkotjuk az üzletünk digitális modelljét. Az 5. fejezetben közelebbi 

pillantást vetünk az üzlet digitális modelljének kidolgozására. 
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Az alábbi tényezők vannak az imént említett jelenségre hatással: 

• A vállalatok az üzleti folyamatokon keresztül közvetítik szolgáltatásaikat. Egy egyszerű, de fontos 

kiindulópont annak felismerése, hogy minden vállalat az üzleti folyamatok szintjén valósítja meg üzleti 

stratégiáját. A dolgok üzleti folyamatok formájában történnek, legyenek ezek akár jól meghatározott, mért 

folyamatok (mint pl. egy gyártósor esetében), akár irányítatlan, ad hoc folyamatok (pl. egy új piaci 

lehetőségeket figyelő különleges projekt). 
• Az üzleti folyamatok szoros kapcsolatban állnak az üzleti metrikákkal. A fontosabb üzleti metrikák az üzleti 

folyamatok működéséről, vagy a folyamatok eredményéről adnak tájékoztatást. Mérik a folyamatok költségét 

és ciklusaik hosszát, többek közt a befektetett munka mennyiségét, a ráfordított erőforrásokat és a kezdetektől 

a lezárt ügyletig eltelő időt. Más esetekben a folyamat végtermékeit mérik, például az eladások számának 

átlagát vagy maximumát. Ezenfelül a metrikák az üzleti folyamatok lépéseihez kapcsolódnak, például mérik, 

hogy hány hideghívásból lesz potenciális ügyfél, vagy a legutolsó eladási folyamat során mennyi eladás 

történt. 
• Az üzleti folyamatok lépéseit informatikai alkalmazások valósítják meg. Az IT minden egyes megoldása – 

legyen az bármilyen alkalmazás vagy infrastruktúra-elem – egy vagy több üzleti folyamat igényeit hivatott 

kielégíteni. Konkrétan minden üzleti folyamatnál beazonosíthatunk olyan pontokat, ahol a folyamat 

informatikai eszközöket vesz igénybe az üzleti adatok összegyűjtéséhez, átalakításához vagy jelentések 

készítéséhez. Akárcsak a folyamatok, az adatok is lehetnek rendszerezettek, pontosan meghatározottak (pl. új 

rendelés), vagy ad hoc, szerkezet nélküliek (pl. egy e-mail). Ezek a kölcsönhatások jelentik azokat a 

pillanatokat, amikor az informatika értéket szolgáltat a vállalatnak. 
• Az üzleti folyamat lépéseinek igazodnia kell az üzleti szolgáltatás céljaihoz. Egy üzleti folyamaton belül 

minden informatikai eszközzel való kölcsönhatás egy lehetséges szolgáltatás helyét jelzi. Ha a folyamatlépés 

és az informatikai eszköz csatlakozó felületét pontosan meghatározza a folyamatlépés célja, továbbá a felület 

általánosítható több csatornán keresztül történő kommunikációra (pl. webes alkalmazás, asztali alkalmazás, 

webszolgáltatások, interaktív hangos válasz stb.), akkor a szóban forgó informatikai eszköz egy üzleti 

szolgáltatás. Mivel az üzleti szolgáltatás közvetlenül szolgálja a folyamatlépés érdekeit, tekinthető a lépés 

digitális reprezentációjának. A szolgáltatás emellett jelentős rugalmasságot biztosít a folyamatlépésnek, mert 

nem számít, hogyan változik a lépés interakciós csatornája, a szolgáltatás fenntartja a folyamatlépés 

konzisztens működését az érintett üzleti szabályok egységbezásával. 

Ha sikerül pontosan felismerni a szolgáltatásokat, akkor azok az üzleti folyamatok lépéseit fogják modellezni. 

Így áll elő a vállalat szolgáltatáskészlete, melynek alapján kialakíthatjuk üzletünk digitális modelljét. 

Ahogy változik az üzlet – új folyamatlépéseket vezetünk be, meglévőket optimalizálunk, megváltoztatjuk a 

résztvevők szerepkörét –, a legtöbb szolgáltatás érintetlen marad, mindössze a hozzáférési módok változtatására 

van szükség. Hasonlóképpen, sok új üzleti kezdeményezésnek lehet lendületet adni a meglévő 

szolgáltatáskészletre alapozva. 

A digitális modell által biztosított szerkezet lehetővé teszi az üzleti és informatikai metrikák összegyűjtését, 

megvizsgálását és összehangolását. A szolgáltatásainkon átáramló interakciók mintája, mennyisége és tartalma 

vizsgálati alapot nyújt az üzleti folyamatok hatékonyságának és eredményeinek méréséhez. Ezen túlmenően, a 

szolgáltatások helyet biztosítanak az IT fejlesztések, infrastruktúra és kezelés költségeinek, további 

megfeleltetést adva az informatikai költségek és az üzleti folyamatok eredményei közt. 

3.2.6. Az üzleti folyamatok és metrikák alkalmazása az informatikában 

Amint azt korábban kifejtettük – az üzleti műveletek egységeinek modellezésére építve –, a szolgáltatások 

előrelépést jelentenek az informatika és az üzleti világ kapcsolati dinamikájában. Az informatikusok már régóta 

hangoztatják az üzleti szereplőkkel való összhang és partnerség fontosságát, üzleti terminológia használatának 

híján azonban mindezidáig jelentéktelen hatással voltak az üzleti tevékenységre. A szolgáltatások stratégiai 

megközelítésével most változni látszik a helyzet. A következő néhány bekezdésben erről lesz szó. 

Amikor egy vállalat IT részlege felismeri, hogy a szolgáltatások lehetővé teszik számukra a vállalat digitális 

modelljének elkészítését, a részleg beláthatja, hogy a szolgáltatások alapos megtervezéséhez nélkülözhetetlen a 

szolgáltatások által modellezett üzleti folyamatok pontos ismerete. Az egyes szolgáltatások tervezésekor szóba 

jövő alternatívák mérlegelésekor az informatikusok kénytelenek az adott folyamat lépéseivel kapcsolatos 

tudásukat elmélyíteni, és a teljes üzletifolyamat-környezetet megérteni a szolgáltatások hatáskörének és 

szemantikájának meghatározásához. 
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Ennél a pontnál az informatikusoknak választaniuk kell. Vagy elfogadják és implementálják az üzleti egységek 

által leküldött specifikációt, és ekkor a kidolgozott lépésekhez készítenek szolgáltatásokat, anélkül, hogy 

megkérdőjeleznék azok létjogosultságát, vagy a stratégiai megközelítés mellett döntenek és alaposabban 

megvizsgálják a folyamatot, lehetőségeket keresve a szolgáltatás értékének optimalizálására. 

Ennek elérése érdekében a rendszertervezőknek az üzleti előnyök nyelvén kell megszólítaniuk az üzleti 

szereplőket. Az informatikusoknak ezért a folyamatmetrikák jobb megértésére kell törekedniük, hogy 

felismerjék, hogyan hatnak a különféle szolgáltatástervezési megközelítések az egyes mutatókra. 

Számszerűsíthető például az újrafelhasználható eszközök és sablonok értéke, de egyéb termelésmutatók is 

figyelembe vehetők. Az üzlet és a megfelelő IT szolgáltatások komponensesítése sokkal pontosabb és 

megbízhatóbb metrikát nyújt a megoldások tervezéséhez, mint egy terjedelmes projektterv, ami egy hosszú 

időskála mentén, költséges fejlesztőgárdával képzeli el az összetett rendszerek megvalósítását. 

A komponenseknek köszönhetően a hangsúly az alkalmazás elkészítésének részleteiről az üzleti eredményekre 

helyeződik át: 

1. Mely szolgáltatástervezési alternatíváknak lesz a legnagyobb üzleti hatása? 

2. Milyen alternatívákkal érhetők el a legjobb eredmények az ügyfeleknél és a partnereknél? 

3. Javíthatnak-e az eredményeken további interakciós csatornák? 

4. Egyesíthet-e egy szolgáltatás több lépést, hogy a köztes lépések automatizálásával hatékonyabb eredményt 

nyújtson? 

A válaszok az egyes lehetőségek üzleti metrikákra gyakorolt hatásának ismeretén múlnak. Ezen ismeret 

megszerzése a szolgáltatásorientáltsághoz szükséges nehéz, de elengedhetetlen lépés. Az üzletemberek 

zavarónak találhatják az informatikus kérdezősködését, mert számukra úgy tűnhet, hogy az alkalmazás készítése 

nem a megfelelő ütemben halad, vagy mert kiderül, hogy az üzlet nem rendelkezik pontos metrikákkal. Az 

informatikusoknak pedig kényelmesebb, ha csak a kiadott parancsokat teljesítésével kell foglalkozniuk. Az 

üzleti folyamatok szeszélyeinek kiismerése nem könnyű feladat, amit sok technikai ember érdektelen 

pluszmunkának tart. 

Szerencsére nem minden informatikusnak kell az üzleti folyamatokat részletekbe menően ismernie, elég annyi 

tudás, amennyi a szolgáltatások tervezéséhez és megvalósításához elengedhetetlen. Az üzletemberek kezdeti 

kifogásai pedig leküzdhetők, ha az informatikusok kellően hangsúlyozzák, hogy a kívánt üzleti érték elérése 

érdekében ismerniük kell a folyamatokat. 

Az IT csoport például az alábbi pontok mentén értékelheti ki az üzletet érintő legfontosabb problémákat: 

1. Mik a folyamat elsődleges fájó pontjai? 

2. Hol találhatók a folyamat gyenge pontjai? 

3. Hogyan változnak a folyamatmennyiségek üzleti tevékenység hatására? 

4. Milyen adatok megléte segítené a könnyebb és okosabb döntéshozatalt az egyes lépéseknél? 

A válaszkeresés során az informatikusok egyesíthetik a folyamatokról szerzett friss tudásukat a meglévő 

technológiai ismereteikkel, aminek fényében új perspektívából látják a megoldásokat. Javaslataikat a konkrét 

metrikákra, folyamatokra és folyamatlépésekre gyakorolt hatás mentén körvonalazhatják, míg korábban elvárták 

az üzleti oldaltól, hogy azok képesek legyenek saját nyelvükön értelmezni a technikai lehetőségeket. Ezáltal az 

IT részlegek jelentősebb stratégiai befolyást nyerhetnek, sőt, ha jól forgatják lapjaikat, akár a technológiai 

megvalósítások rejtélyei is a kollaboratív üzleti tervezési folyamat részévé emelkedhetnek. 

Az üzleti tevékenységek mélyebb megértése már magában nagy előny, a lehetőségek sora azonban itt még nem 

ér véget. Az üzleti tervezés céljából születő informatikai-üzleti partnerség által az IT szervezet bebizonyíthatja, 

hogy nem csak a levegőbe beszél, ha méri saját teljesítményét, részben az informatikai projektek által hozott 

üzleti eredményeken. 

Manapság az IT-t az alapján mérik, hogy milyen megoldásokat nyújt, különösen hogy a megoldások a 

specifikációnak megfelelően, időre és a költségvetést nem túllépve készülnek-e el. Úgy is lehetünk sikeresek, 
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hogy közben megfeledkezünk az alkalmazások fő céljáról: az üzleti eredmények javításáról. Hogy pontosabbak 

legyünk, továbbra is az üzleti egységek felelnek elsődlegesen az eredményekért, de ha az informatika is 

beleszólást kap, változást hozhat az üzleti oldal gondolkodásmódjában, és igazolt alapot szolgáltathat a projekt 

üzleti értékével kapcsolatos kérdések és problémák megvitatásához. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy az IT részlegen belül többen is szembeszállnak majd a változásokkal a szigorúbb 

ellenőrzéstől, a szabadság elvesztésétől stb. való félelmükben. A hangsúly áthelyezése a pusztán technikai 

problémák megoldásáról az üzleti értékre a hagyományos fejlesztési folyamat hígításának tűnhet. Ezért egy jó 

kiindulási pont az, ha rövidre zárjuk a projekt előkészítésének indoklásait – erről sokan megfeledkeznek –, és 

közzétesszük a projektzárási felülvizsgálatok eredményeit. 

Az IT-nek új készségekre van szüksége a szolgáltatásorientált átalakuláshoz. Ha csak olyan informatikusok 

vesznek részt az üzleti megbeszéléseken, akik a saját szakterületükön nem látnak túl, abból nem sok haszon 

származik. Az sem javít a partnerségen, ha felveszünk egy projektmenedzsert, aki majd meghatározza a 

határidőket, feladatokat stb. A szoros partneri kapcsolat feltétele annak a megértése, hogy az nyeri el az üzleti 

oldal bizalmát, akinek éles rálátása van az üzleti problémákra, és kellő elkötelezettséget mutat. Néhány ilyen 

tanulságot vázol a 10. fejezet. 

Az üzleti kapcsolat fenntartásához az üzleti ismeretek, a kreatív gondolkodás, a kapcsolatkészségek és a 

technológiai hozzáértés kombinációja szükséges. Előfordulhat, hogy a vállalatnak külső forrásokból kell egyes 

készségeket beszereznie, míg egy nagyobb, átfogóbb és tapasztalt szolgáltató segítséget nyújthat az üzleti 

tervezés és az informatikai kivitelezés lényegi részeinél. 

3.2.7. Igazodás az inkrementális szolgáltatásokhoz 

Az üzleti tervezésen alapuló informatikai-üzleti érdekegyeztetéseken túl a szolgáltatások digitálismodell-

szemlélete az üzleti változások megvalósításához való igazodást támogatja. A lemaradt IT projektek rossz 

fényben tüntetik fel az IT részleget, amellett, hogy az üzleti csoportok szemében is érzékeny pontot jelentenek. 

Még a lemaradásnál is rosszabb az, amikor az IT oldal leszállít egy alkalmazást, és kiderül, hogy annak csak egy 

töredékére van az üzleti folyamatnak szüksége, azaz nem az új alkalmazás elkészülésével összhangban tervezték 

meg a teljes folyamatot. 

Amikor az üzleti oldal és az informatikusok szorosan együttműködnek a tervezésnél, könnyebb felismerni 

azokat a változásokat, amelyek mindkét oldalt érinteni fogják a kívánt érték elérésének érdekében. Az új SOA 

modell szerint az üzlet és az informatika együtt készül fel az összehangolt, inkrementális változásokra az alábbi 

okok miatt: 

• Az üzleti folyamatok nagymértékű átalakítása túl kockázatos. Az üzleti folyamatokat nehéz megváltoztatni. 

Az embereknek szakítaniuk kell régi szokásaikkal és újakat kell elsajátítaniuk. A menedzsereknek meg kell 

tanulniuk az új metrikák használatát. Meg kell változtatni a tréninganyagokat és a leírásokat. Minden egyes 

változás kockázatot vezet be, a kockázat pedig sokszorozódik a nagyobb horderejű folyamatváltozásoknál. 
• A változások leghatékonyabban apró lépésekben kivitelezhetők. Néha szükség van nagyobb változtatásokra, 

főképp egyesülések és felvásárlások esetén. Ha apró léptekben közelítjük a nagy változást, az könnyebben 

emészthető a vállalat számára. A kisebb változtatásokat egyszerűbb és kevésbé kockázatos megvalósítani, 

ráadásul hasznos tapasztalatokat szerzünk, amit a következő változtatásoknál felhasználhatunk. 
• A folyamat hatással van a projektek priorizálására. Az üzleti változások mérése és prioritásának 

megállapítása a folyamat eredményeiben bekövetkező elvárt javulások alapján a megfelelő irányba tereli a 

figyelmet: az üzleti változások lehetőségeinek elemzésére és a tényekre, nem pedig a kedvenc projektekről 

alkotott benyomásokra és érzelmekre. 
• A szolgáltatások az üzlettel párhuzamosan változnak. A folyamatváltoztatások prioritása alapján az IT 

kiválaszthatja, melyek azok a szolgáltatások és interakciós csatornák, amelyeket magas prioritású 

változtatások érintenek. Az IT az üzleti folyamatokban végrehajtott változtatásokkal és az üzlet 

átszervezésével párhuzamosan biztosítani tudja a kijelölt szolgáltatások inkrementális fejlesztését, üzembe 

helyezését és karbantartását. Ezáltal sokkal jobban tudnak az üzleti változásokra időben reagálni, nő a 

változások életbe lépésének üteme. Az informatikai és az üzleti műveletek ilyen szintű időbeni 

összehangolásának ellenére maradhatnak ötletek megvalósítatlanul, de ez mindkét félre érvényes. 

4. Kilenc SOA ökölszabály 
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A különféle iparágakra kiterjedő projektek során szerzett tapasztalataink alapján az alábbi kilenc ökölszabályban 

tudjuk összesíteni a SOA üzleti érték tervével kapcsolatos tudásunkat: 

Fontos 

Ökölszabályok 

1. ökölszabály: SOA előnyök 

A SOA számos üzleti és technikai előnnyel jár, de ezek közül egyik sem olyan fontos, mint a vállalat 

gyors és rugalmas reagálóképessége az üzleti változásokra, amelynek köszönhetően jelentős 

versenyelőnyre tehet szert. 

2. ökölszabály: Informatikusok és üzleti szakemberek partnersége 

Az informatikusok és az üzleti szakemberek szoros együttműködésének kikényszerítése nélkül nem 

lehet sikeresen bevezetni a SOA-t. 

3. ökölszabály: Inkrementális üzleti szolgáltatások 

Egy agilis vállalat életében a folyamatlépéseket tükröző inkrementális üzleti szolgáltatások jelentik a 

legfontosabb informatikai terméket. 

4. ökölszabály: Üzleti ismeretekkel felvértezett informatikai tervezők 

Üzleti ismeretek birtokában a tervezők képezik a vállalat informatikai részlege és az üzleti oldal közti 

hidat. 

5. ökölszabály: Potenciális szolgáltatások 

Egy üzleti folyamaton belül minden olyan interakció, amely valamilyen informatikai eszközt vesz 

igénybe, potenciális szolgáltatást jelent. 

6. ökölszabály: Szolgáltatások mérése 

Az üzleti folyamatokat tükröző és megvalósító szolgáltatások felhasználhatók az informatikai 

költségek igazolására azáltal, hogy összekapcsolják az IT költségeket az üzleti folyamatok 

eredményeivel. 

7. ökölszabály: Középpontban a szolgáltatásorientáltság 

A SOA-t bevezető vállalatok üzleti tervezésének és informatikai termelésének középpontjába az üzleti 

folyamatok és szolgáltatások kerülnek. 

8. ökölszabály: A SOA üzleti értékének bizonyítása 

Az informatikusok igazolni tudják, hogy értéket termelnek az üzleti eredmények kiértékelése alapján. 

9. ökölszabály: Versenyképes üzleti agilitás 

A vállalatunk akkor érte el a versenyképes üzleti agilitás szintjét, amikor az üzleti folyamatok 

megváltoztatása nem vonja maga után az alkalmazáslogika átírását. 

5. Összefoglalás 

Mint szemléltettük, a változások hajtóerői, a vállalati rekonstrukció és az ipari dekonstrukció együttesen az üzlet 

komponensesítését és az üzleti szolgáltatásokat hangsúlyozó irányzat megjelenéséhez vezetettek. Az irányzat 

elvárja, hogy a szervezetek agilis módon formálják üzleti szokásaikat a környezet igényeinek megfelelően. A 

SOA-ból származó előnyök arra a következtetésre juttatták a szervezeteket, hogy érdemes átgondolni a meglévő 

üzleti modelljüket és lecserélni egy olyan újrafelhasználható komponensekből felépülő modellre, amely 

megfelelő kapcsolatot teremt az üzleti folyamatok és a szolgáltatások között. 
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A SOA sikeressége nagymértékben az IT és az üzleti részlegek együttműködésén múlik. Az általunk bemutatott 

ellenőrző lista szerint hét területen kell döntést hozni és lépéseket tenni, ami elvezet a 2.4. szakaszban 

összefoglalt ökölszabályokhoz. SOA nélkül nehezen megvalósítható az agilis, igény szerint átalakuló 

vállalkozás eszménye. Ezeket az üzleti döntéseket szem előtt tartva a következőkben a szolgáltatásorientált 

architektúrák és az igény szerinti üzemeltetési környezet technikai oldalát mutatjuk be. 
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3. fejezet - Architekturális elemek 

Az architektúra a fényben összeillesztett részecskék játéka, hibátlan és fennkölt. 
—Le Corbusier 

A szolgáltatásorientált architektúra (SOA) fő célja az üzleti és informatikai csoportok közötti együttműködés, 

valamint a szervezet magasabb fokú rugalmasságának támogatása az előző fejezetben leírtaknak megfelelően. 

Ez a fejezet további architekturális szempontokat és modelleket részletez, amik hasznosak lehetnek a SOA 

tervezők és kivitelezők számára. 

Ahogy a fejezet címe sugallja, a rendszertervezőknek meg kell ismerkedniük a SOA tervezés elemeivel. Az első 

megvizsgálandó szempont a SOA jellemzőinek hatása – ide tartoznak a szolgáltatások komponensesítésének 

következményei, a komponensek újrafelhasználásából származó előnyök és annak a lehetősége, hogy 

szolgáltatásokból építsünk fel üzleti folyamatokat. A második szempont azokkal az architekturális területekkel 

foglalkozik, ahol a szolgáltatások és azok funkciói értelmet nyernek. A jellemzők az egyes területek 

együttműködését írják le. 

A 3.1. ábrán a SOA mindkét aspektusát megfigyelhetjük. Az illusztráción az első szempont a területek közötti 

kapcsolatokat szabályozza, amint az a nyilakból is látszik. A másik aspektust természetesen a lekerekített szélű 

téglalapokba írt területek jelentik. Az egyes jellemzők azt határozzák meg, hogy hogyan befolyásolják az alábbi 

tényezők az említett kapcsolatokat (a jellemzőkről és a tényezőkről részletesen a 3.1 szakaszban lesz szó): 

• Platform 
• Hely 
• Protokollok 
• Programozási nyelv 
• Hívási minták 
• Biztonság 
• Szolgáltatások verziókezelése 
• Szolgáltatásmodell 
• Információs modell 
• Adatformátum 

3.1. ábra - SOA területek 

 



 Architekturális elemek  

 24  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A vállalati szolgáltatások legalább néhány, de esetenként az összes felsorolt jellemzővel rendelkeznek, melyek 

hatással vannak a szolgáltatás által végzett tevékenységekre, azok működésére és előírják az együttműködő 

feleket. A szolgáltatások áthelyezhetők a SOA modellen belül új területekre, ahol a területek az adott 

szolgáltatásnak a teljes modellen belül betöltött szerepét szabják meg. Az előző listát elemezve legalább négy 

architekturális területet és további alterületeket azonosíthatunk be, melyek mindegyike a szolgáltatás helyére és 

az általa végzett feladatokra van hatással. A fejezet későbbi részében részletesen bemutatásra kerülő területek és 

alterületek a következők: 

• Infrastrukturális szolgáltatások területe és további alterületei 

• Kisegítő üzleti szolgáltatások 

• Szolgáltatásszintű automatizálás és összehangolás 

• Erőforrás virtualizáció 
• Köztesréteg terület 
• Üzleti szolgáltatások területe 
• Alkalmazásszintű szolgáltatások területe és további alterületei 

• Az alkalmazás programmodelljének alterülete 

• Felhasználásra kész kereskedelmi szoftverek alterülete 

• Információkezelési alterület 

Nagyon fontos a felelősségek és a területek pontos elkülönítése. A vállalkozáson belül külön implementáció 

tartozhat az egyes területekhez, az implementáció maga pedig felhasználhat csomagolt vagy egyedi 

alkalmazásokat, építhet a meglévő infrastruktúrára, valamint külső vagy kiszervezett szolgáltatásokra. 

1. A SOA jellemzőkről részletesen 

Az újrafelhasználható szolgáltatáskomponensek pont úgy készülnek, mint a zenelejátszásra alkalmas hifi sztereó 

rendszerek alkatrészei. Zenekomponensekkel mára majdhogynem mindenütt találkozhatunk. Anélkül, hogy 

tisztában lennénk az egyes komponensek működésével, biztonsággal vásárolunk és rakunk össze 

lejátszóeszközöket, melyek gyakran eltérő technológiai elvekre épülnek és a legkülönfélébb forrásokból (más 

gyártók, viszonteladók, kiskereskedelmi egységek), illetve földrajzi helyekről származnak. Vegyük példának azt 

az esetet, amikor egy modern audio CD-lejátszót rákötünk egy évtizedes erősítőre, és a rendszer működik. Az 

ilyen mértékű laza csatolást, újrafelhasználhatóságot és rugalmasságot csakis a technikai részletekre és a 

tartalomra kiterjedő közös szabványok tették lehetővé. 

Hasonlóan, a SOA környezetben sem tudják a szolgáltatáskomponensek készítői előre megjósolni, hogy milyen 

formában akarják majd a szolgáltatásaikat felhasználni, mint ahogyan a felhasználókat sem érdekli a 

szolgáltatások implementációjánál alkalmazott technológia. 

A SOA rugalmasságának és újrafelhasználhatóságának mértékét a vállalat üzleti modellje és a környezet 

határozza meg. Ezek döntik majd el az architektúrától elvárt csatolás erősségét. 

A következő jellemzők az architektúra rugalmasságára és a rendszer változtathatóságára vannak hatással, ezért 

célszerű velük számolni a tervezési szakaszban. 

1.1. Platform 

Az ügyfél számára a szolgáltatás implementációját biztosító platform lényegtelen. A platform magába foglalja 

az olyan köztes rétegeket, mint az operációs rendszer, a kommunikációs protokoll vagy az alkalmazásrétegek. 

Amikor két rendszer ugyanazzal az átjárható protokollal kommunikál (pl. HTTP, SOAP vagy bármilyen, 

üzenetküldést biztosító köztesrétegbeli protokoll), általában egyik félnek sem kell ismernie a másik hardverét, 

operációs rendszerét vagy szerverplatformját. Mindkét fél szabadon lecserélheti az alsóbb rétegeket anélkül, 

hogy azt a másik észrevenné. 
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Ha viszont közvetlen ellenőrzésünk alatt tartjuk a célarchitektúra kérelmező és szolgáltató oldali platformjait, 

jelentős teljesítménybeli növekedést és a rendszer egyszerűbb kezelhetőségét érhetjük el azáltal, hogy nem 

választjuk külön az architektúrának ezen aspektusát. 

1.2. Hely 

A hely általában a laza csatolás egyik fő tényezője, mivel egyazon szolgáltatás több példánya létezhet más-más 

helyen. Egyszerűbben skálázható a szolgáltatás, ha több csomóponton is elérhető. A szolgáltató kiválasztásáról 

ilyenkor egy bróker komponens gondoskodhat, amely többféle szempontot is figyelembe vehet a kérelmezők 

kiszolgálásakor, mint például a kliens és a szolgáltató földrajzi elhelyezkedése, a kliens azonossága, tagsági 

viszonya vagy a tranzakció értéke. 

Vegyük például az egyik SOA projektünket, amit a hadiipar számára készítettünk. Olyan katonai eszköz 

működését kellett megvalósítanunk, ami egy irányító és ellenőrző központ által biztosított szolgáltatás 

segítségével eldönti, hogy a kiszemelt cél barát vagy ellenség. Egy ilyen alkalmazásnak nyilván helytől 

függetlenül működnie kell, ami akár szolgáltatáslokalizálást és megfelelő útvonalválasztást is megkövetelhet az 

infrastruktúrától. 

1.3. Protokollok 

Akárcsak a platformfüggetlenség, a protokollfüggetlenség is olyan jellemző, aminek a szükségességét az üzleti 

modell és a környezet határozza meg. Egy kiskereskedelmi vállalkozás egységesítheti például a 

leányintézeteivel folytatott kommunikáció protokollját. Ez lehetővé teszi, hogy a leányintézetek és a központi 

infrastruktúra közötti szolgáltatáskérelmek továbbításánál adott kötést (pl. EJB kötés) részesítsünk előnyben a 

jobb teljesítmény érdekében. Ugyanakkor nem korlátozzuk a szolgáltatás elérhetőségét, mivel az továbbra is 

hozzáférhető más protokollokon keresztül (pl. HTTP-n keresztüli SOAP). 

A kommunikációs protokollt a SOA interfész részeként rögzíthetjük egy konfigurációs utasítás formájában. A 

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az alkalmazást valamilyen protokoll-független szolgáltatás API-ra (pl. JAX-

RPC) támaszkodva írjuk meg, majd szükség szerint cseréljük az interfész-definícióban található protokollkötést. 

Bármikor könnyen leválthatjuk például a HTTP SOAP kommunikációs protokollt Java Messaging Service 

(JMS) SOAP protokollra. Ehhez nem kell átírnunk az alkalmazás kódját, mégis változik a szolgáltatás 

viselkedése a más protokollon keresztül folytatott interakciók során. 

1.4. Programozási nyelv 

A SOA implementációfüggetlen, ezért nem lényeges, hogy milyen programozási nyelvet használunk a 

megvalósításához. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy még mindig számolnunk kell az eltérő programozási 

nyelven írt kérelmezők és a kiszolgálók közötti együttműködési problémákkal. A legtöbb kellemetlenséget az 

összetett adatszerkezetek (tömbök, null mutatók, nagyszámítógépes adatformátumok és így tovább) eltérő 

megvalósításai és teljesítménybeli különbségei okozzák. A magas szintű laza csatolás érdekében ésszerű 

bevezetnünk az architektúrába egy közvetítő réteget, ami elvégzi a szükséges konverziókat és csökkenti, vagy 

teljesen megszünteti a nyelvek különbségeiből adódó együttműködési problémákat. 

1.5. Hívási minták 

A hívási minta a kérelmező és a szolgáltató közötti interakciók áramlása. Előfordulhat, hogy egy szolgáltatást 

szinkronizálni kell egy másik szolgáltatással, de olyan is lehet, hogy a szolgáltatástól aszinkron működést 

várunk el, amennyiben azt a modell engedi. Az aszinkron működés lényege, hogy nem várjuk meg, míg válasz 

érkezik a szolgáltatáskérésre, ehelyett egy későbbi időpontban térünk vissza és dolgozzuk fel a beérkezett 

választ. Az aszinkron modell nagyobb terhet ró az architektúrára, mivel fel kell készíteni a különböző 

időpillanatokban beérkező válaszok kezelésére, és biztosítani kell egy visszahívási mechanizmust, aminek 

segítségével a szolgáltató értesítheti a kérelmezőt a szolgáltatás teljesüléséről. Úgy észleltük, hogy egyre nő az 

igény az egyszeri szolgáltatások iránt (nem igényelnek se szinkronizációt, se állapotkezelést). Ez lehetővé teszi 

a szolgáltatások újrafelhasználását különböző környezetekben. Valahányszor válasz keletkezik, az egyszeri 

szolgáltatás formájában valósul meg, a kérelmező és a szolgáltató közötti szerepek felcserélésével. 

1.6. Biztonság 



 Architekturális elemek  

 26  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A tervezőnek arra kell törekednie, hogy megtalálja az egyensúlyt a valós üzleti biztonsági követelmények és 

lehetőségek, valamint a teljesítmény, az egyszerű kezelhetőség és a rendszer komplexitása között. A 

biztonsággal részletesebben a 6. fejezetben foglalkozunk. 

1.7. Szolgáltatások verziókezelése 

 

3.1 

A szolgáltatók nagyobb alkalmazhatósági teret biztosíthatnak a szolgáltatásaiknak, ha azokat különböző 

verziókban bocsátják a kérelmezők rendelkezésére. Tipikus eset, amikor a kérelmező a szolgáltatást egy korábbi 

interfészen keresztül éri el. Ilyenkor a szolgáltatónak nyomon kell követnie az egyes interfészeket és a 

megvalósítások szemantikáját a megjelenési periódusokkal együtt. Ehhez valamilyen verziókövetőre van 

szükség. Kyle Brown és Michael Ellis „Best practices for Web services versioning” című cikkéből több hasznos 

bevált gyakorlatot ismerhetünk meg. 

Erősen sarkítva, két olyan módosítást végezhetünk el egy Web Services Description Language (WSDL) 

dokumentumon, ami után használható marad a szolgáltatás; az összes többi változtatás működésképtelenné teszi 

a kérelmezőt. A szabványok világában ismert terminológiával élve ezeket rendre visszafelé kompatibilis, illetve 

visszafelé nem kompatibilis változtatásoknak nevezzük. Az alábbi változtatások visszafelé kompatibilisek: 

• Meglévő szolgáltatás bővítése új műveletekkel WSDL-en keresztül. Ha a korábbi kérelmezők nem tudnak az 

új műveletről, akkor az nem befolyásolja a működésüket. 
• Olyan új XML sématípusok hozzáadása egy WSDL szolgáltatásleíró dokumentumhoz, amelyek nem részei a 

korábban definiált típusoknak. Még ha az új műveletnek új összetett adatszerkezetre is van szüksége, egészen 

addig, amíg az új típus nem valamely korábban létező típus belső szerkezetének megváltoztatásával jön létre, 

a változtatás nem érinti a kérelmezőt. 

Egy sor másféle módosítás azonban nem visszafelé kompatibilis, beleértve a következőket: 

• Művelet törlése 
• Művelet átnevezése 
• A művelet paramétereinek (típusának vagy sorrendjének) megváltoztatása 
• Összetett adatszerkezet struktúrájának megváltoztatása 

Visszafelé kompatibilis változtatások esetén egyszerűen csak frissíteni kell a WSDL szolgáltatásleírót a 

kérelmezők által használt tárolóban, valamint frissíteni kell magát a webszolgáltatást. Azt javasoljuk, hogy a 

szolgáltatásleíró minden egyes változatát tároljuk verziókövető segítségével, és XML megjegyzések formájában 

dokumentáljuk a verziószámot vagy a verziótörténetet. Ez azonban csak a szolgáltató kényelmét szolgálja, a 

szolgáltatás kérelmezőinek nincs rá szükségük. 

A visszafelé nem kompatibilis változtatások más megközelítést igényelnek. A probléma megoldásához 

elsősorban XML névtereket kell bevezetni, amelyek világosan leírják, hogy mely verziók kompatibilisek 

egymással. A névterek jelölésére kétféle módszer is létezik a SOAP kötés kódolásától függően. Literális kódolás 

esetén az üzenetekben a névteret az XML séma névtér-definíciója adja, míg SOAP kódolásnál ez az információ 

magában a kötő elemben szerepel. A kiválasztott módszertől függetlenül minden SOAP üzenet tartalmaz majd 

névtér-információt, így a webszolgáltatás eldöntheti, mit tegyen a beérkező kéréssel a névtérnek alapján. 

További verziótámogató megoldás lehet még a verzió kiválasztásáért felelős külön szemantikai réteg 

bevezetése. Ennél a technikánál „elég jó” hasonlóság alapján illesztjük a kliens kérését a legmegfelelőbb 

szolgáltatással. 

1.8. Szolgáltatásmodell 

A vállalatoknak olyan szolgáltatásmodellre van szükségük, amely lehetővé teszi a kérelmezőknek a 

szolgáltatások igénybe vételét azok implementációjától függetlenül és biztosítja az implementációk 



 Architekturális elemek  

 27  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

módosíthatóságát a kérelmezők számára transzparens módon. Míg a vállalati alkalmazás integráció (EAI – 

Enterprise Application Integration) az információ kanonikus formáját határozza meg (azaz vállalati szintű közös 

adatformátumot rögzít), az újrafelhasználhatóság az üzleti szolgáltatások vállalati nézetét tükröző kanonikus 

szolgáltatásmodellt jelenti. Az ilyen jellegű információk és szolgáltatásmodellek definíciója elég, ha a SOA 

modellnek csak azon részeit érinti, amelyek az üzletterületek együttműködésében vesznek részt. Nem kell tehát 

világmegváltó terveket szőni, elegendő az egyes szolgáltatások arculatának integrációjáról gondoskodni. Egy 

ilyen modell leírásának kézben tartása külön programirányítási és igazgatási modellt von maga után, melyről a 

4. fejezetben írunk bővebben. 

1.9. Információs modell 

A kérelmezők és a szolgáltatók közötti szolgáltatás-interakciók gyakran a két oldal üzleti adatmodelljének 

szemantikai megfeleltetését igénylik. Mindkét fél alkalmazáskódjában szerepelhetnek például az „ügyfél”, 

„számla” és „rendelés” szavak, ilyenkor a kérelmező és a kiszolgáló által használt fogalmak jelentésének 

egymáshoz igazítását illesztő motorok végzik. A jelentésmegfeleltetéseket nehezíti, ha a fogalmak jogi 

vonatkozásai 100%-ig megbízható és nyomon követhető illesztést követelnek, a hivatalosan elfogadott 

kormányzati szabványoknak megfelelően. 

1.10. Adatformátum 

Az információs modellen túlmenően gyakran az adatformátumokat is át kell alakítani a kommunikáció 

érdekében. Gyakori az átalakítás iránti igény meglévő rendszerek interfészeinek bővítésekor, például amikor 

COBOL adatszerkezetek leírását konvertáljuk XML-lé. Az is előfordulhat, hogy az egyes SOA alrendszerek 

eltérő XML sémákkal definiálják ugyanazt az adatmodellt. Mindkét esetben használhatjuk a támogatott 

formátumokat a szolgáltatások interfészeiben, miközben a konvertálást rábízhatjuk a szolgáltatás-infrastruktúra 

köztesrétegbeli transzformációs képességeire. 

1.11. A SOA jellemzők alkalmazása 

Most már alkalmazhatjuk a bemutatott jellemzőket a SOA-n belül azonosított szolgáltatások különféle 

szempontjaira. Bizonyos forgatókönyvek számára a SOA vagy más tervezési elvek határozzák meg a kívánt 

interakciós stílust; más esetekben ezen jellemzőket kell igazítani már létező forgatókönyvekhez. Mindenenestre 

különböző technikákat lehet alkalmazni a kívánt interakció implementálásához. Bizonyos összefüggések esetén, 

amelyeknél ezek a jellemzők szerepet játszanak a modellben, később ebben a fejezetben megvizsgáljuk az igény 

szerinti működési környezet (ODOE – On-Demand Operating Enviroment) lehetőségeit. 

2. Infrastrukturális szolgáltatások 

Mint korábban említettük, a SOA nem csupán egy újféle kódolási stílus. A SOA a vállalat összes elemét és 

szolgáltatását érinti, esetenként akár a vállalat partnerhálózatára kiterjedően. A SOA területi felosztásánál több 

infrastrukturális szolgáltatást is beazonosítottunk, melyek a szolgáltatások működésének alapját képezik. Míg a 

webszolgáltatásokra vonatkozó szabványok a szolgáltatások leírását, helyét, hívását és adatátviteli formáit 

rögzítik, az infrastrukturális szolgáltatások a futtató platformot és a hozzá kapcsolódó segédszolgáltatásokat 

biztosítják. Tekinthetjük ezt a területet a szolgáltatások alatt lévő virtuális, elosztott operációs rendszernek. 

2.1. Erőforrás virtualizációs szolgáltatások 

A hardverhez, főként a hálózati a hardverhez az erőforrás virtualizációs szolgáltatások állnak a legközelebb. 

Ezek olyan megoldások és szolgáltatások, amelyek a hálózaton elérhető szolgáltatásoknak biztosítanak 

platformfüggetlen futtatókörnyezetet. Így a szolgáltatásként működő alkalmazások már nem kötődnek olyan 

szorosan egy előre meghatározott operációs rendszerhez vagy hardverplatformhoz. A szolgáltatások egy 

virtuális operációs rendszeren futnak, amely a rendelkezésre álló megfelelő szerverek és tárolórendszerek 

kezeléséért felelős. A 3.4.6. szakaszban bemutatjuk, hogy milyen fontos szerep jut az információintegrációnak a 

vállalati és szolgáltatásorientált megoldások életében. Az „erőforrás-virtualizáció” kategóriába sorolhatók az 

olyan konkrét szolgáltatások, mint például a CPU vagy a merevlemez-terület allokáció. Virtuális szervernek és 

tárolónak kiválóan alkalmas az IBM Virtualization Engine, ami a különféle erőforrás-tárolók egységes kezelését 

biztosító rendszertechnológiák és eszközök átfogó portfóliója. 
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Végül elérkezhet az a régóta várt pillanat, amikor a rendszerek hálózata egyetlen osztatlan számítógéppé olvad, 

biztosítva a szolgáltatásoknak a megfelelő platformot. A hálózatra építkező virtuális működést lehetővé tevő 

technológiát hívják grid computingnak, mint ahogy azt az IBM grid computing portalján is olvashatjuk. A grid 

computing megoldások alapját az OGSA (Open Grid Services Architecture – Nyílt Grid Szolgáltatások 

Architektúrája) által közzétett szabványok képezik. Ezek a szabványok segítik az olyan számítási gridek 

létrehozását, amelyek heterogén virtualizált infrastrukturális összetevőket használnak nagymennyiségű adatok 

számításához, tárolásához és eléréséhez. 

Az említett virtualizációs alapelveken túl még további kezelői szolgáltatások szükségesek a teljes rendszer 

szabályozásához. Nem áll szándékunkban részletezni az összes lehetséges megoldást, az érdeklődő Olvasó 

figyelmébe ajánljuk a témát mélyebben feldolgozó további szakirodalmakat, többek közt az IBM Redbooks 

sorozatának a grid computingról szóló részét. Azt viszont mindenképpen ki szeretnénk emelni, hogy ezek a 

szolgáltatások egyre fontosabb teret nyernek a SOA világában. 

2.2. Szolgáltatás-szintű automatizálás és összehangolás 

Legalább ennyire fontosak azok a technológiák, amelyek a szolgáltatásokra érvényes irányelvek és a kívánt 

szolgáltatási szintek automatizált kezelését segítik elő. Képzeljünk el egy olyan világot, ahol a számítógépek 

emberi beavatkozás nélkül képesek figyelemmel kísérni, elemezni és kijavítani saját problémáikat. Az emberi 

test analógiájával élve egy ilyen számítógépet leginkább a vegetatív idegrendszerhez tudnánk hasonlítani, amely 

a testi funkciók ellátásáért felel, és nem áll tudatos vagy önkéntes közvetlen ellenőrzés alatt. A számítógépek 

önmenedzselése és öngyógyítása csak a teljes IT infrastruktúrát jellemző autonóm számítási képességek által 

valósulhat meg. Akárcsak az összes korszerű gyártási folyamat, az önmenedzselő számítási rendszerek is egyre 

bonyolultabb és drágább informatikai környezet ellenőrzéséért és hangolásáért felelősek, megfelelő autonóm 

irányítási rendszerek használata mellett. A magasabb szintű automatizálás az informatikai szakemberek 

szerepkörét is átalakítja, nem kell ugyanis ezentúl a kisebb, alapvető hibák javításával foglalkozniuk, mivel azok 

automatikusan megoldódnak, hanem ehelyett az üzemeltető környezet magasabb szintjeire összpontosíthatnak, 

mint például a szolgáltatások általános minőségének vizsgálata. 

A szolgáltatásszintű automatizálás (SLA – service-level automation) és összehangolás alterületére a 

problémakezelésért, a rendszer-meghibásodások javításáért, a terheléselosztásért, az erőforrás-kezelésért, a 

rendszerbiztonságért és az adatellátásért felelős automatizált szolgáltatások tartoznak. Az ellátás ebben a 

kontextusban a szolgáltatások telepítését és beüzemelését is magába foglalja. Ma már több olyan termék 

kapható, amely ezeket a szolgáltatásokat nyújtja, ilyen például az IBM Trivoli Intelligent Orchestrator. 

Ezek a szolgáltatások hozzájárulnak az informatikai rendszerek rugalmas, felelősségteljes, hatékony és 

biztonságos működéséhez. Az autonóm számítási rendszerek gyors iramban fejlődnek, lehetővé téve, hogy 

magas szolgáltatási szintet tükröző SOA-alapú megoldások szülessenek. 

2.3. Kisegítő üzleti szolgáltatások 

A kisegítő üzleti szolgáltatások az infrastrukturális szolgáltatásoknak egy kiemelkedően fontos csoportját 

képezik. Azokban a SOA modellekben, amelyeknek a központi kapcsolatait egy ESB (Enterprise Service Bus – 

Vállalati szolgáltatás busz, lásd 3.3 szakasz) kezeli, a szakosodott kisegítő szolgáltatások létrehozása semmiben 

sem tér el a hagyományos alkalmazásszintű szolgáltatásokétól. A különbség abból adódik, hogy a kisegítő 

szolgáltatásokat architekturális elemként kezeljük, mert szorosabb kapcsolatban állnak az ESB-vel. 

Az architektúra többek közt helyet biztosít az olyan kisegítő jellegű ESB-alapú szolgáltatásoknak, amelyek a 

rendszer többi szolgáltatását mérik és értékelik, a szolgáltatások használata alapján számláznak, vagy egyéb, a 

szolgáltatások üzemeléséhez kapcsolódó feladatokat látnak el. Becsléseink szerint hamarosan felvirágzik a 

kisegítő szolgáltatások piaca, mihelyst a szolgáltatók jól definiált üzleti szolgáltatásokat kezdenek el kínálni az 

interneten. A szolgáltatók várhatóan közvetítői és egyéb kapcsolódó szolgáltatásokkal fogják kibővíteni kisegítő 

szolgáltatásaikat. 

3. Az Enterprise Service Bus (ESB) 

Az ESB az automatizált, önmenedzselő SOA egyik nélkülözhetetlen eleme, és mint ilyen, a 3.5 szakaszban 

bemutatásra kerülő ODOE referenciaarchitektúránk magjának része. A 3.2. ábrán az ESB absztrakt nézetét 

láthatjuk. Az egyszerűbb ábrázolás érdekében a szolgáltatáskérelmezőket az ábra felső részén, a szolgáltatókat 
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pedig az alsó felén tüntettük fel. A valós életben természetesen a kérelmezők és a szolgáltatók az elosztott 

környezet bármely részén előfordulhatnak. 

3.2. ábra - Az ESB fogalmi felépítése 

 

Az ESB egy központi közvetítő, melynek segítségével a szolgáltatásokat komponensszerű logikai egységekbe 

lehet szervezni. Ezek a széles körű használatra szánt egységek az üzlet szerkezetét hivatottak tükrözni. Az egyes 

szolgáltatáskomponensek logikai felépítése gondoskodik arról, hogy a szolgáltatások által feltárt üzleti 

szemantika heterogenitása minimális legyen. A szolgáltatások takarják az üzleti logikát megvalósító 

komponenseket és egyéb technológiákat. Az ESB által biztosított infrastrukturális szolgáltatások közé a 

szállítás, a minőségalapú útvonalválasztás, a közvetítés és az átjáró szolgáltatás tartozik. 

Az ESB tulajdonképpen egy olyan architekturális szerkezet, amelyet az üzleti folyamatok környezetével analóg 

módon lehet megtervezni és beüzemelni. A buszt többféleképpen is implementálhatjuk, szóba jöhetnek a 

klasszikus üzenetküldési, EAI és közvetítő technológiák, de választhatunk platformspecifikus komponenseket is, 

mint amilyenek például a J2EE rendszerek szolgáltatásintegráló buszai (pl. WebSphere Application Server). 

Akár ötvözhetjük is a kétféle megközelítést (EAI és alkalmazásszerverek), a lényeg, hogy az implementáció 

nem érintheti az architektúrát. Az implementáció kiválasztása az architektúra kezdeti tervezési szakaszában 

történik a meglévő IT infrastruktúra, a szaktudás és a kiértékelési folyamatok figyelembe vételével. 

Az ESB a vállalati számítási infrastruktúrán elosztott alkalmazások, különféle adatok és szolgáltatások közötti 

intelligens, tranzakcióalapú és üzenetküldésre alkalmas összekötő réteg szerepét tölti be. Az alap szinkron és 

aszinkron üzenetküldési mechanizmusát intelligens átalakító és útvonalválasztó képességekkel egészíti ki, 

továbbá biztosítja az üzenetek megbízható kézbesítését. Az ESB a WSDL segítségével lehetővé teszi a 

fejlesztők számára, hogy a komponensek üzleti funkcióit API és protokollfüggetlen módon tudják meghívni és 

felhasználni. 

A WSDL (Web Services Description Language – webszolgáltatás-leíró nyelv) szétválasztja a szolgáltatás-

interfészek absztrakt leírását, a szolgáltatás újrafelhasználható protokollkötéseit és a szolgáltatást biztosító valós 

végpontokat. Eleve kiterjeszthető, emellett kiterjesztett elemekkel támogatja a portokat és a kötéseket, lehetővé 

téve, hogy szükség esetén több különböző protokoll kösse ugyanazt a szolgáltatásdefiníciót. 

Gyakorlatilag minden egységnyi szoftvertaszk leírható közvetlenül WSDL-ben, függetlenül attól, hogy milyen 

protokollt használtak a szolgáltatás-API közzétételekor (pl. Microsoft .NET, távoli Enterprise Java Beans [EJB], 

Common Object Request Broker Architecture [CORBA] alapú komponensek, egy Java Messaging Services 

[JMS] segítségével leírt soron figyelő alkalmazások, vagy helyi entitások, mint pl. Java bean osztályok, batch 

programok, futtatható állományok és így tovább). 

Az ESB lényegében az infrastrukturális szolgáltatásokat biztosító alkalmazások és adatkomponensek szerves 

egysége, mely támogatja a heterogenitást, ugyanakkor tiszteletben tartja és kihasználja az 
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implementációfüggetlen együttműködést célzó ipari szabványokat. (Az együttműködési szabványok világában 

kiemelt szerepet tölt be a Web Services Interoperability Organization [WS-I] és az OASIS konzorcium, utóbbi 

az elektronikus üzleti szabványok kidolgozásáért felel.) Az ESB intelligens kapcsolóként működő 

csatlakozópontokból és az alapvető elosztott képességeket biztosító üzenetkezelési funkciókból tevődik össze. 

3.1. Szállítás 

Egy szolgáltatás iránti kérelem feldolgozásakor ki kell választani a legmegfelelőbb szállítási protokollt. Mivel 

az ipari szabványok kötelező jellegűek, webszolgáltatásoknál a HTTP SOAP, HTTPS SOAP és JMS SOAP 

szállítási protokollok jöhetnek szóba. A J2EE (Java 2 Enterprise Edition) alkalmazásszerverekre épülő busz az 

RMI/IIOP (Remote Method Invocation over Internet Inter-ORB Protocol) technológiát és a CORBA-alapú 

komponensekkel való együttműködést is támogatja. Végezetül, a szabványos Java 2 Connector Architeture (a 

továbbiakban J2C vagy JCA) vagy más JMS-en keresztül elérhető általános adapterek segítségével az ESB 

szinte valamennyi meglévő alkalmazáshoz képes csatlakozni, beleértve az IBM SNA (Systems Network 

Architecture) protokollját, vagy az alap TCP/IP kommunikációt használó alkalmazásokat. 

3.2. Útvonalválasztás a szolgáltatás minősége alapján 

Egyes integrációs körülmények a változatos szállítási rétegek támogatásán túlmenően megkövetelik a „legjobb” 

szolgáltató kiválasztását. Szükség esetén biztosítani kell a megfelelő biztonsági szintet, az elvárt 

szolgáltatásminőséget (QoS – Quality of Service), leképezést, esetenként átalakítást, valamint igény szerint 

kisegítő infrastrukturális szolgáltatások meghívását. A szolgáltatásminőséget figyelembe vevő jellemzők 

támogatása lehetővé teszi, hogy az ESB előre rögzített szolgáltatásszintű megállapodások alapján tegye 

elérhetővé a szolgáltatásokat. A megállapodások előírják a szolgáltatás rendelkezésre bocsátásának 

paramétereit, esetenként beleértve a válaszidőre, szinkronizálásra, jogosultságra vagy bármely hasonló 

tényezőre vonatkozó elveket. 

A szolgáltatásminőség több forgatókönyvben is főszerepet kap, különösen a nagy sávszélességet igénylő video- 

és egyéb multimédia-tartalmak folyamatos átvitelénél. Az ilyen típusú tartalmak nyilvános hálózaton történő 

megbízható sugárzása nem könnyű feladat. Webszolgáltatások esetén a minőség a szolgáltatás 

hozzáférhetőségére, rendelkezésre állására, integritására, teljesítményére, megbízhatóságára, szabályosságára és 

biztonságára is vonatkozik. A hadiiparban nagyon fontos az információ gyors továbbítása a legmegfelelőbb 

útvonal kiválasztásával. Útvonalválasztáskor csak a már jól ismert, megbízható járatok közül válogathatunk, 

egyrészt mert így visszajelzést kaphatunk a kapcsolat sikeres kiépítéséről, másrészt pedig biztosított, hogy az 

üzeneteket nem tudják lehallgatni és meghamisítani. Más irányultságú környezetekben viszont nem feltétlenül 

elvárás a minőség ezen formájára. A kérésalapú buszok fontos eleme tehát a legmegfelelőbb útvonal 

kiválasztásával történő erőforrás-optimalizálás. 

3.3. Közvetítés 

Az ESB közvetítés a kérések, válaszok, események és üzenetek intelligens feldolgozását teszi lehetővé. A 

közvetítés megvalósulhat a szolgáltatások végpontjain (kérelmező vagy szolgáltató oldalon), vagy elosztható a 

busz teljes infrastruktúráján. 

A közvetítés az alábbiakat jelenti: 

• Átalakítások: Eltérő XML dokumentumok átalakítása, adatbázis keresések, összesítések. 
• Üzenetek validálása: Tetszőleges adatmező vagy adatmezők összességének ellenőrzése konkrét szabályok 

alapján. 
• Tartalom- vagy szolgáltatásminőség-választás: A szolgáltatás minősége vagy tartalma alapján történő 

választást jelenti. A kiemelt ügyfeleket például nagyobb teljesítményű szerverekhez irányítjuk, mint a 

kevésbé fontos felhasználókat. 
• Tartalomalapú útvonalválasztás: Ha a szolgáltatás paramétereiből kinyerhetők például földrajzi 

elhelyezkedésre utaló információk, akkor a kérést az adott ország kiszolgálójához lehet irányítani. 
• Naplózás: A szolgáltatás-interakciók nyomainak naplózása és ellenőrzése jogos elvárás. A közvetítő pontok 

kiválóan alkalmasak erre a célra. 
• Mérés és ellenőrzés: Az összes kezelési csatlakozási pontnak az ESB hatáskörébe kell esnie, hogy ellenőrzés 

alatt tarthassa az integrált szolgáltatásokat. 
• Autonóm viselkedés: A különféle eseményekre való önálló reagálást jelenti (pl. konfigurálás, felépülés, 

optimalizálás stb.). 
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• Irányelvek kezelése: Az előbbi pontokra vonatkozó viselkedési szabályok rögzítése XML alapokon. 

A közvetítők olyan köztes komponensek, amelyek a kérelmezők és szolgáltatók által váltott SOAP üzenetek 

logikai ábrázolásán végeznek műveleteket. A közvetítő komponensek lehetnek a kérelmezőhöz vagy a 

szolgáltatóhoz közelebb eső oldalon, de valódi közbenjáróként elhelyezhetők félúton is. A SOAP üzenetek 

általában tartalmaznak egy fejlécet, aminek a feldolgozása a köztes kezelők feladata, de a közvetítőket más célra 

is használhatjuk, mint a SOAP üzenetek feldolgozása és továbbítása. 

Egy ESB-t sokféleképpen megvalósíthatunk. A kompatibilitás és megbízhatóság érdekében azonban fontos, 

hogy minden meglévő szabványos infrastrukturális szolgáltatást újra felhasználjunk. Bevált gyakorlat, hogy a 

közvetítők a Java szabványos SOAP kezelő megoldását, a JAX-RPC-t használják. A JAX-RPC a J2EE 

architektúra része, és a SOAP üzenetfejlécek könnyű feldolgozását biztosítja a kezelő API által. A kezelők 

könnyen sorba állíthatók és újrafelhasználhatók a rendszerek között. Ezen túlmenően, az ESB beágyazott 

közvetítőkkel a buszhoz való csatlakozás és leválás módjainak széles spektrumát támogatja. Az ESB magában 

foglalja azokat az üzleti kapcsolatokat, amelyek B2B együttműködési forgatókönyveknél lehetővé teszik külső 

partnerek csatlakozását a szolgáltatás-interakciós áramba. B2B esetén az ESB látja el a külső hozzáférés által 

megkövetelt további közvetítő és biztonsági feladatokat. A buszhoz csatolt protokollok (pl. CORBA, RMI/IIOP, 

TCP/IP, JCA, natív JMS és egyéb Java protokollok) közötti közvetítés lehetővé teszi a meglévő 

szolgáltatásorientált komponensek összekapcsolását. 

Például, ha egy szolgáltatás-interfészen keresztül érünk el egy EJB-t, futásidőben lehet, hogy RMI/IIOP 

protokollal történik a meghívása. Ugyanez igaz CORBA komponensekre is. A protokollközvetítők lehetővé 

teszik az üzleti folyamatok alatt húzódó alkalmazások integrációját a különböző platformok, szoftvermodellek 

és üzenetkezelési szabványok ellentéteinek kisimításával, mindezt anélkül, hogy az összes szolgáltatást képessé 

kellene tenni SOAP üzeneteket előállítására és fogadására. 

A közvetítők további előnye a tartalomkezelési képességükből származik, amelyet például dokumentumok 

validálására (technikai vagy üzleti követelményekből származó szempontok szerint), a kérelmező és a fogadó 

által használt formátumok közötti átalakításra, vagy a kérelmező igényeit kielégítő egyéb információk 

begyűjtésére lehet használni. A legfontosabb az, hogy a közvetítők képesek kezelni az érvénytelen tartalmú 

üzenetekből származó kivételeket. Így egy helyen összpontosul az üzenetekből adódó problémák kezelése, és a 

módszer megakadályozza, hogy a helytelen információ elérje a címzettet. 

3.4. Webszolgáltatás-átjáró 

A webszolgáltatás-átjáró az ESB olyan kiegészítő eleme, amely a busz ellenőrzött hozzáférését biztosítja külső 

felhasználók számára. Feladatai közé az egyes belső szolgáltatások részleteinek elrejtése, a hozzáférés 

ellenőrzése és korlátozása, valamint a kérések felülvizsgálata tartozik. Az átjáró a busz alapvető komponenseire 

(közvetítők és biztonsági komponensek) támaszkodva végzi útvonalválasztó és kezelési tevékenységét. 

4. SOA vállalatiszoftver-modellek 

Ahhoz, hogy az imént kifejtett összes jellemzőt támogató szoftvermodellt kapjunk, olyan architektúrára van 

szükség, amely a kulcsfontosságú architekturális elvek mentén épül fel, továbbá támogatja az új és a meglévő 

szolgáltatások és az üzleti célok egyesítését. 

Ebben a szakaszban a SOA tér különböző modelljeire koncentrálunk. Ide tartoznak az interakciók üzleti 

tartalmát és dinamikáját adó szemantikai modellek, a szolgáltatások elkészítéséhez és koreografálásához 

használható programozási modellek, valamint a készen kapható integrációs csomagok szolgáltatásai. Az egyes 

projekttípusok és módszerek sajátosságaival a 4. és az 5. fejezetben foglalkozunk. 

4.1. Ipari modellek 

Számos ipari közösség (néhányat közülük bemutatunk ebben a szakaszban) már túl van a SOA-hoz vezető út 

első lépésein, és jelenleg a SOA modellezést és implementációt gyorsító információs modelleket, 

szolgáltatásmodelleket vagy üzletifolyamat-modelleket kínál. Ezek a kezdeményezések olyan SOA kérdésekkel 

foglalkoznak, mint például az adatformátumok, a webszolgáltatás-interfészek, üzletifolyamat-modellek vagy 

akár konkrét üzletiszolgáltatás-komponensek és kapcsolódó egyezmények. 
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Az alábbiakban azokat a jelentősebb kezdeményezéseket soroljuk fel, amelyek nagymértékű fejlődést tettek a 

szolgáltatásorientáltság irányába: 

• ebXML: az OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) gondozásában 

kiadott specifikációk és szabványok, melyek egy elektronikus piactér kialakítását célozzák, ahol a 

vállalkozások egymással kereskedhetnek és összehangolhatják üzleteiket. Nemrég megalakították az 

Electronic Business SOA Technical Committee-t. 
• OAGIS: Az autógyártásban az Open Applications Group Integration Specification (OAGIS) használ SOA 

alapokat. 
• NGOSS: A távközlési iparban a heterogén, többoldalú környezetből adódóan a szolgáltatásdefiníciók 

fejlődése hosszú utat tett meg. A TeleManagement szabványügyi szervezet megalkotta az újgenerációs 

működési szolgáltatások (NGOSS – New Generation of Operation Support Services) szabványát, amely a 

távközlésre vonatkozó üzleti szolgáltatások és a kapcsolódó üzletifolyamat-modellek, folyamatlebontások, 

valamint az információk és adatok modelljét határozza meg. 
• IFX: A banki szférában az állami pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó IFX Forum webszolgáltatásokkal bővíti 

meglévő szolgáltatásait és információs modelljét. 
• IFW: Szintén a bankszektorba sorolható, de a pénzügyi területek sajátosságaival foglalkozik az IBM 

információs keretrendszere (IFW – Information Framework). A keretrendszer üzletifolyamat- és modell-

leírásokat tartalmaz. 

4.2. Platformfüggetlen megvalósítás 

A SOA szoftvermodellek megvalósításánál mindenekelőtt semlegességre kell törekedni. Erre a célra a 

platformfüggetlen szabványok a legalkalmasabbak, mivel képesek heterogén környezetben működni, 

ugyanakkor olyan további szabványokra támaszkodnak, amelyek a platformfüggetlen modellezést, metaadat-

kezelést és működést biztosítják. Ezek a szabványok lehetővé teszik a szoftvertermékek átjárhatóságát, és 

elősegítik az eltérő platformokon futó eszközök, alkalmazások, köztesréteg megoldások és adattárolók 

együttműködését. 

Az internet egymással sikeresen kommunikáló heterogén technológiák összessége. Egyik legfontosabb 

jellegzetessége, hogy a konkrét megoldások helyett a hangsúlyt a protokollokra fekteti. A közösen használt 

protokollok megakadályozzák a zárt, saját szabványok széles körű elterjedését. Az internetprotokollok nyílt 

forráskódú megvalósításai fontos szerepet játszanak a szoftverforgalmazók termékei közti interoperabilitás 

megőrzésében. 

Hasonló szellemben, a heterogén környezet és több értékesítő érdekeinek figyelembe vételével készültek el a 

webszolgáltatásokra vonatkozó specifikációk és szabványok. A webszolgáltatásoknál a következő szabványok 

játszanak fontos szerepet: UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration), WSDL (Web Services 

Description Language), SOAP (Simple Object Access Protocol) és a WS-I (Web Services Interoperability) 

profilok. Nincs egyetlen olyan szervezet, amely a teljes modellt kézben tartaná, három szervezet azonban 

kiemelkedő tevékenységet végez e téren: a W3C (World Wide Web Consortium), az OASIS és a WS-I. 

A WS-I (Web Services Interoperability Organization) például a Base Profile névre keresztelt 

kezdeményezésében rögzítette azokat a gyártófüggetlen webszolgáltatás-specifikációkat, implementációs 

irányelveket és gyakori forgatókönyveket, amelyek középpontjában a platformok közötti együttműködés áll. A 

WS-I Base Profile az alábbi szabványokat ajánlja: 

• XML és XML sémák (XSD): A szolgáltatások között áramló információmodell leírására. 
• HTTP 1.1: Az internet legelterjedtebb alkalmazásszintű protokollja, és egyben a webszolgáltatások által 

leggyakrabban használt átviteli protokoll. 
• SOAP 1.1: A SOAP (Simple Object Access Protocol) a strukturált információk cseréjét határozza meg egy 

decentralizált, elosztott környezetben. 
• WSDL (Web Services Description Language): A szolgáltatások meghívására és elérhetőségére vonatkozó 

előírások. 

Szolgáltatásorientált környezetben a modell üzleti folyamatokra vonatkozó szabványokkal is bővül, mivel azok 

alapvető fontosságúak a SOA megközelítésben. Az üzleti folyamatok világában a BPEL (Business Process 

Execution Language) terjedt el. A BPEL-t az elemzők az üzleti folyamatok modellezéséhez, a programozók 

pedig a szolgáltatások koreografálásához használják. 
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Végezetül pedig a szoftvermodellnek támogatnia kell a rendszer minden olyan aspektusának kifejezését, 

amelyekkel az eddigiekben felsorolt szabványok nem foglalkoztak. Ilyen például a szolgáltatások 

viselkedésének leírása. A legtöbb viselkedési (más néven nem funkcionális) szempontra még nincsenek 

érvényes szabványok, ettől függetlenül azonban meg kell tudnunk fogalmazni őket meglévő eszközeinkkel. A 

könyv írásának idején előrelépések mutatkoznak a metaadatok és a nem funkcionális szempontok 

megfogalmazásának szabványosítására: 

• A WS-Policy egy általános célú modellt és szintaxist definiál, mellyel a webszolgáltatások elveit lehet leírni. 
• A WS-Resource az állapottal rendelkező erőforrások és webszolgáltatások közötti kapcsolatok kifejezésére 

alkalmas. Ennek leírását a Web Services Resource Framework tartalmazza. 
• A WS-Security biztonsági kérdésekkel foglalkozik (pl. integritás, bizalmas adatok kezelése stb.). Biztonsági 

szempontokkal részletesen a 8. fejezetben foglalkozunk. 
• Egyéb kezdeményezések, mint például a W3C Web Services Architecture munkacsoport. 

4.3. Platformspecifikus megvalósítás 

A SOA bármilyen szoftverplatformon megvalósítható, beleértve a J2EE vagy a Microsoft .NET technológiára 

épülő környezeteket, üzenetkezelést támogató nagygépes vagy más meglévő operációs rendszereket, de akár 

C/C++-alapú környezetek is számításba jöhetnek. Minden egyes platform egy konkrét szoftvermodellt alkalmaz 

a környezetére, amely rendszerint magába foglalja az előbbiekben részletezett platformfüggetlen modell 

általános elveit is. A következő szakaszban a J2EE platformot vizsgáljuk meg közelebbről. 

A további megoldások némileg magasabb absztrakciós szinten helyezkednek el. Az Open Grid Services 

Architecture (OGSA) például egy olyan számítási és grid rendszerarchitektúrát definiál, amely webszolgáltatás-

fogalmakra és -technológiákra épül, valamint a hagyományos operációsrendszer-feladatokat szolgáltatásokként 

illeszti az architektúrába. Egy tisztán üzenetalapú platform esetén az ESB szerepét egy EAI vagy egy 

üzenetbróker is betöltheti. Az IBM WebSphere Business Integration Message Broker például üzenetfeldolgozó 

csomópontok segítségével végzi közvetítő feladatát, és képes az ESB-k által elvárt összes funkciót ellátni. 

4.4. J2EE-alapú megvalósítás 

Számításaink szerint nagyon sok SOA J2EE platformon fog kiépülni, ezért szükség van egy olyan átfogó 

modellre, amely az erre a platformra vonatkozó implementációs részletekkel foglalkozik. Egy ilyen modellnek a 

szolgáltatás üzleti logikájára és adatmodelljére is ki kell térnie. A modell implementációjánál arra kell figyelni, 

hogy a J2EE megvalósítás megfelel-e az ipari szabványoknak, képes-e a nem J2EE platformokkal való 

együttműködésre, valamint biztosítja-e a Java komponensek hordozhatóságát a különböző J2EE megvalósítások 

között. 

A J2EE környezet szolgáltatáskomponens (az üzleti logikát megvalósító rész) modelljére a következő 

szabványok vonatkoznak: JSR-000921 Implementing Enterprise Web Services 1.1 vagy a JSR-000109 

Implementing Enterprise Web Services. 

Ezek a szabványok definiálják a modell és futásidejű környezet architektúráját, utóbbi a webszolgáltatások 

telepítéséért és felderítéséért felelős a J2EE környezeten belül, konkrétan a web-, EJB- és kliensalkalmazások 

konténerben. A futásidejű WSDL leírók lefordítása Java nyelvre JAX-RPC-vel történik. A szabványok 

definiálják a szolgáltatás végpont interfészek fogalmát, amik az adott webszolgáltatás objektummetódusait írják 

le. 

 

3.2 

Egy általános SOA megközelítésben ezeket a szabványokat az üzleti adatokat reprezentáló üzleti modellekkel 

egészítik ki. Javában például sokféleképpen ábrázolhatjuk az adatokat: ResultSet az adatbázis-lekérdezések 

eredményének típusa, XML-ben tárolt adatokhoz DOM vagy SAX osztályokat használhatunk, a Java Connector 

Architecture (JCA vagy J2C) pedig a Record típussal dolgozik. A különféle ábrázolástípusok kezelésének 
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egyszerűsítésére hozták létre az ún. szolgáltatásadat objektumokat (SDO – service data object), melyek egységes 

felületet biztosítanak az eltérő adattípusokhoz. A JSR 000235: Service Data Objects értelmében az SDO-k a 

heterogén adatelérés infrastruktúráját határozzák meg, ezenfelül támogatják a gyakori alkalmazástervezési 

mintákat, illetve a magas szintű eszközöket és keretrendszereket. Az SDO-k szolgáltatások útján biztosítják az 

adatok elérésének egységes keretrendszerét. 

4.5. Szolgáltatások integrációja a WebSphere 
alkalmazásszerveren 

Az IBM WebSphere alkalmazásszerver a 6.0 változatától kezdve tartalmaz átfogó SOA támogatást. Ennek 

részeit a következő elemek képezik: 

• Szolgáltatásintegrációs busz: SOA- és üzenetalapú alkalmazások integrációját támogatja. A WebSphere 

Application Server esetében a busz egymással összekapcsolt szerverek és klaszterek csoportja. Az 

alkalmazások az üzenetkezelő motorokon keresztül tudnak a buszhoz csatlakozni. 
• Üzenetkezelő motor: A busz tagjai által igénybe vehető, egy vagy több szerveren megtalálható komponens, 

amely üzenetekkel kapcsolatos feladatokat lát el. Az alkalmazások az üzenetkezelő motorhoz csatlakoznak, 

valahányszor el akarják érni az integrációs buszt. 
• Adattárolás: Adatbázistáblák, amelyekben az üzenetkezelő motor a perzisztens adatokat tárolja. 
• Célállomás: A szolgáltatásintegrációs busz egy virtuális végpontja, amelyhez az alkalmazások kérelmezőként 

és/vagy szolgáltatóként csatlakoznak üzenetküldés céljából. 
• Közvetítés: A küldés és fogadás között úton lévő üzeneteket feldolgozó Java komponens. A közvetítés 

lehetővé teszi a busz üzenetkezelő viselkedésének testre szabását. A közvetítő komponens igény szerint 

átalakíthatja az üzenet formátumát, végezhet útvonalválasztást, kiegészítheti az üzenetet további 

adatforrásokból, vagy továbbküldheti több megjelölt célállomásnak. 
• Biztonság: Hitelesíti a felhasználót, kiosztja a jogosultságokat, biztosítja az üzenetátvitel során az üzenet 

bizalmasságát és integritását webszolgáltatások és J2EE biztonsági szabványok kombinációjával. 
• Webszolgáltatások engedélyezése: Egy célállomáson elérhető belső szolgáltatást engedélyezhetünk 

webszolgáltatásként, vagy egy külső webszolgáltatást engedélyezhetünk egy célállomáson. 

A funkcionális és nem funkcionális követelményeknek megfelelően az ESB réteget többféle integrációs 

topológia alapján lehet kiépíteni. Egyes alkalmazásoknak elég egy darab üzenetkezelő motor. Számos előny 

származik azonban több összekapcsolt üzenetkezelő motor üzemeltetéséből: szétosztható a terhelés, közelebb 

vihető a feldolgozás az üzenetet küldő vagy fogadó alkalmazáshoz, javul a rendszer elérhetősége akár kapcsolati 

hibánál is, nő a rendszer skálázhatósága, alkalmazható tűzfalak és más hálózati korlátozások esetén is. 

A topológia WebSphere MQ hálózatokhoz is kapcsolódhat. Ilyenkor a WebSphere MQ sorkezelője lehetővé 

teszi a hozzá csatlakozó alkalmazásoknak, hogy üzeneteket küldjenek a szolgáltatásintegrációs buszhoz 

csatlakozó alkalmazásoknak és fordítva. 

A legegyszerűbb topológia az egyetlen szerverből álló busz (lásd 3.3. ábra). Az egyszerveres busz 

értelemszerűen egyetlen üzenetkezelő motort tartalmaz, ehhez csatlakozik az összes célállomás (pl. sorok, 

tématerek). 

3.3. ábra - Egy busz–egy szerver topológia 
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Egy busz több szervert is tartalmazhat (lásd 3.4. ábra), ami növeli a rendszer skálázhatóságát, lehetővé teszi 

több klienskapcsolat kezelését és nagyobb üzenetáteresztő-képességet biztosít. Az üzenetkezelő motorok a 

mögöttes J2EE infrastruktúrán keresztül csatlakoznak a buszhoz. Egy alkalmazás tetszőleges üzenetkezelő 

motorhoz kapcsolódhat. 

3.4. ábra - Egy busz–több szerver topológia 

 

Végezetül megemlítendők azok a topológiák, amelyek több szolgáltatásintegrációs busz összekapcsolódásából 

állnak elő, miközben minden busz saját szerverkészlettel rendelkezik (lásd 3.5. ábra). Az egyes 

szolgáltatásintegrációs buszok megfeleltethetők a szervezet egyes részlegeinek, de akár a termelési és a 
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tesztkörnyezet elválasztására is használhatók. A buszok önmagukban is működőképesek, de a buszok közötti 

üzenetküldésre is alkalmasak. 

3.5. ábra - Több busz–több szerver topológia 

 

4.6. Információkezelési terület 

Az információkezelési terület a SOA rendszerek elosztott adataival és információival mint vállalati információs 

vagyonnal, illetve a vagyonoknak a SOA többi részével való interakciójával foglalkozik. Az információkezelési 

szolgáltatások céljának és értékének pontos megértése híján könnyű elveszteni a fonalat az üzletileg fontos 

információtípusok és példányok áradata közt, ami rossz döntéshozatalhoz vezethet. Az információkezelési 

képességekre kiterjedő proaktív tervezet segíthet az implementációs hiányosságokat elkerülni. 

A következő szakaszok leírják, miért fontos az információkezelési szolgáltatásmodell architekturális 

szempontból. Ezt követően eloszlatjuk a metaadatok körül kialakult misztikumot, és bemutatjuk az egységes 

metaadat-ábrázolás jelentőségét. Kitérünk arra is, hogy miként járul hozzá a metaadat-kezelés az 

információkezeléshez, és teszi lehetővé az egységes ábrázolás az adat- és tartalomkezelés által megkövetelt 

egyforma szolgáltatások újrafelhasználását. 

4.6.1. Információkezelés 

Az információkezelés a SOA rendszerek lényeges eleme, mivel az egyik legértékesebb vállalati vagyonnal, az 

információs vagyonnal foglalkozik. Szilárd és megbízható információkezelés nélkül kevesebb üzleti integrációra 

és átalakításra van lehetőség. Az információkezelés nagy hangsúlyt fektet a vállalati információs integrációra 

(EEI – Enterprise Information Integration), ami a strukturált és strukturálatlan információforrások egyetlen 

információforrássá integrálásának folyamata. 

Strukturált információ esetében az adatok sorrendje rögzített és megszorítások vonatkozhatnak a típusokra. 

Strukturáltnak számítanak elsősorban a relációs, XML és táblázatszerű adatok, mint amilyenekkel 

táblázatkezelőknél vagy adatbázisokban találkozhatunk. Az ilyen jellegű információk kezelése a hagyományos 

adatkezelés kategóriába esik. Nem strukturáltnak ezzel szemben azok az információk tekinthetők, amelyek nem 

egy könnyen meghatározható típusú, rendezett halmaz elemei, mint például a jelentések, dokumentumok, 

weboldalak, élettudományi adatok, audio- és videoállományok stb. A strukturálatlan információk kezelése 

gyakran a tartalomkezelés körébe tartozik. 
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4.6.2. Információkezelési szolgáltatások 

 

3.3 

A SOA, különösen az EII esetében az információkezelés az alkalmazások és az információforrások közti 

absztrakt réteg szerepét tölti be, célja a fenntartási költségek és az információ-, illetve alkalmazásintegráció 

bonyolultságának gyors csökkentése. Gyakran valamilyen köztesszoftver látja el az adatok és információk 

elkülönítését végző információkezelő feladatait, ilyen például a WebSphere Information Integrator. 

Az információabsztrakciós réteg azért kiemelkedően fontos a SOA világában, mert biztosítja az 

adatbázisgyártók termékei, az operációsrendszer-platformok, az információ helyzete, az adattípusok és a fizikai 

adatmodellek közötti átjárhatóságot. Ezáltal lehetővé válik az információforrások laza csatolása. SOA-ban az 

információkezelő heterogén adat- és tartalomforrásokat ér el és gyűjt össze (ezt a folyamatot nevezik 

szövetségnek), hogy azok egyetlen adatbázis vagy tartalomforrás benyomását keltsék a felhasználó előtt. Mivel 

az információkezelő réteg az alkalmazások és az adatforrások között helyezkedik el, itt csoportosíthatók az 

adatkapcsolatokra, átalakításokra és leképezésekre vonatkozó szabályok. 

A SOA központosított információkezelése kiterjeszthető abban az értelemben, hogy az alkalmazások és a 

felhasználók nemcsak a vállalaton belüli információkhoz férhetnek hozzá, hanem további vállalkozások 

információihoz is. A teljes körű horizontális üzleti és információs integráció nagyfokú agilitást és rugalmasságot 

biztosít a vállalatoknak. 

 

3.4 

A szolgáltatások és adatreprezentációk meghatározásához az információkezelés webszolgáltatásokat és egyéb, 

adatokra, tartalomra, metaadatokra, metamodellekre és meta-metamodellekre vonatkozó szabványokat használ. 

Néhány, az információkezelés által használt szabvány: XML, XML Metadata Interchange (XMI), JSR170, 

Unicode, Common Warehouse Model (CWM), Web Ontology Language (OWL), Universal Modeling 

Language (UML), Resource Description Framework (RDF) és a Metadata Object Facility (MOF). 

4.6.3. Az információkezelés szolgáltatásokkal 

Az információs szabványok (pl. XML, Unicode, UML, MOF stb.) megjelenése előtt a legtöbb adatforrás saját 

adatformátumot, metaadatokat és metamodelleket használt. A különböző adatforrások integrációja hatalmas 

erőfeszítést igényel, ami tipikusan az adatok és alkalmazások közötti kapcsolatok kiépítésének velejárója. Sok 

munkát fektettek az ún. ETL (Extract-Transform-Load) eszközökbe, melyek elvégzik a forrásadatok kinyerését 

(extract), azt átalakítják a célnak megfelelő formátummá (transform), majd betöltik a célrendszerbe (load). Az 

ETL egy népszerű vállalati megoldásmintát testesít meg. 

A tartalmi oldalon legalább ennyire félelmetes kihívásokkal találjuk szemben magunkat. A tartalomkezelő 

megoldások eltérő történelmi utakat jártak be, így legtöbbjük vertikális, vagy függ a felhasználó részlegtől (pl. 

dokumentumkezelés a jogi részlegen, tudáskezelés az IT részlegen, webes tartalmak kezelése a marketing 

osztályon). A mai tartalomkezelő-piacot a változatos megoldások széles skálája és számos szolgáltató részvétele 

jellemzi. Gyakran még az egyazon szolgáltatótól származó termékek funkciói között is erős átfedéseket 

találhatunk, ami esetenként több, egymással párhuzamosan létező tartalomtárhoz vezet, ahol az egyes tárolók a 

függőleges megoldásoknak felelnek meg. 
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Az említett megoldások közötti határvonalak azonban egyre inkább homályosodnak, több szempont is a 

konvergencia irányába mutat. Példa konvergenciára az adatok és tartalmak integrációjának konvergenciája, az 

ETL és a szövetségek konvergenciája, a tartalomkezelés és a webes tartalmak kezelésének konvergenciája. A 

SOA segít szakítani a vertikális és részleg-függő nézetekkel azáltal, hogy képessé teszi a modellt 

• a meglévő információkezelési funkciók alakítására szolgáltatásokká, 
• nagyszámú heterogén információforrás integrációjára, 
• a fejlesztési költségek csökkentésére 
• és a képességek gyors kiterjeszthetőségére. 

A 3.6. ábrán az információkezelési vermet láthatjuk, amely az információk csoportosításának a logikai nézetét 

mutatja azok értékítéletei alapján, melyek a biztonság, az együttműködés, az elérhetőség, a kezelés és az 

információfogyasztás. 

3.6. ábra - A SOA információkezelési verme 

 

Ezek a szolgáltatások együttesen egy teljes információkezelési keretrendszert alkotnak. Önmagában mindegyik 

szolgáltatás külön fejezetet érdemelne, de ehelyett most csak egy rövid leírást áll módunkban adni. A biztonság 

az alkalmazások belépési pontja, ez a szolgáltatás mondja meg, hogy „ki mit láthat” a heterogén adatforrások 

közül. Az együttműködés a csapatmunka elengedhetetlen része, ezért van szükség a munkafolyamatokra és a 

verziókövetésre. A szövetség, az ETL és az adatok másolata mind a rendelkezésre állást javítják, azaz 

biztosítják, hogy az információ mindig elérhető legyen, amikor a felhasználónak szüksége van rá. Mivel az 

információ a teljes vállalat tudását és bonyolultságát tükrözi, igény van (strukturális és szemantikai) modellező, 

(adat)hangoló, (tartalom)indexelő és minőségszolgáltatásokra, amik az információ kezelhetőségét könnyítik. Az 

egész rendszernek pedig az a célja, hogy a modellalapú aktorok elfogyasszák az információt a verem tetejéről. 

Végezetül az egyes szolgáltatásdarabokat a metaadat-kezelés köti össze. 

Mint korábban említettük, az információkezelés területéhez sorolt szolgáltatásokat általában köztesszoftver 

biztosítja. A felhasználók bármikor dönthetnek úgy, hogy a nulláról építik bele ezeket a szolgáltatásokat az 

alkalmazásaikba, az ezzel járó idő és költségek azonban gyakran kizárják ennek lehetőségét. A bevált gyakorlat 

szerint a legjobb megoldás a következő: vizsgáljuk meg az üzleti követelményeket, válasszunk ki egy olyan 

szoftvergyártót, amely varratmentes integrációt és az igényeinknek megfelelő legátfogóbb információkezelési 

megoldást nyújtja, készítsünk szabványos interfészeket, végül pedig írjuk meg azokat a szolgáltatásokat, 

amikről nem gondoskodik a beszerzett megoldás, vagy akár szervezzük ki a munkát egy erre szakosodott 

szolgáltatónak. 

4.6.4. Metaadat-kezelési megfontolások 
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Amikor felmerül a metaadatok átszervezésének kérdése, a legkézenfekvőbb formátumnak az XML bizonyul, 

mert napjainkban az a de facto egyetemes adatformátum. Egy adott vállalaton vagy szervezeten belül 

előnyösebb a metaadatok centralizált megközelítése, mint a központosítatlan, mert hatékonyabban csökkenti a 

fejlesztési erőfeszítéseket és a zavartságot. A metaadatok szabványosítása szintén segíthet. 

Az IBM több eszközében is a nyílt forráskódú EMF (Eclipse Modeling Framework) keretrendszert használja 

közös metaadat-integrációs technológiaként. Az EMF biztosítja az eszközök és a futásidejű objektumok 

metaadatainak integrációját, aminek köszönhetően az EMF-re épülő szoftverek egységesen értelmezik a többi 

alkalmazást. Ideális helyzetben egyetlen tároló tartalmazza az összes metaadatot. Az információkezelési 

szolgáltatások (SSO, ETL, szövetség, minőség, keresés, verziókövetés, munkafolyamatok) egységesen 

használhatók az adatok, a tartalmak és a metaadatok kezelésére. Más szóval, „írd le egyszer és használd bárhol”. 

XML tárolók esetén két népszerű tárolási mechanizmus közül választhatunk, ezek a relációs adatbázis-kezelő 

rendszerek (RDBMS) és a natív XML adatbázisok. Mindkét technológiának megvannak a maga előnyei és 

hátrányai. Azt, hogy a kettő közül melyik fog elterjedni, leginkább a teljesítmény, a rugalmasság, a 

sávszélesség, az együttműködés, a felhasználói típusok támogatása és az adatok minőségének garantálása (pl. 

sémák közti validálás és átalakítás) terén mutatott különbségek fogják eldönteni. 

A szövetség megközelítés a gyártókra, vállalatokra és iparágakra kiterjedő metaadatok kezelésekor hasznosabb. 

Ebben a megközelítésben a szövetségi virtuális metaadat-tároló egyetlen API mögött egyesíti a különféle 

alkalmazás-hozzáféréseket és metaadatforrásokat. A metaadatok fizikailag lehetnek az eredeti helyükön, de 

virtuális tárhellyel is rendelkezhetnek. A metaadatok teljesítményét és rendelkezésre állását növelhetjük ETL 

eszközökkel, másolatokkal és gyorsítótárakkal. Az eltérő metaadatforrások automatikus felderítése, leképezése 

és átalakítása kritikus a metaadatok kezelhetősége szempontjából. 

4.6.5. Metaadatok integrációja 

Mint korábban említettük, a metaadatok integrációja nagyobb kihívást jelenthet, mint maguknak a tényleges 

adatoknak és az általuk reprezentált tartalmaknak az integrációja. Az integráció azért fontos a SOA 

szempontjából, mert lazítja az üzleti adatmodellek csatolását. A metaadat az információintegráció mögötti 

„agy”. Az információs integráció elősegíti az üzleti integrációt, ami pedig lehetővé teszi a SOA elterjedését az 

egyes részlegektől a teljes vállalaton át a több vállalaton átívelő összetett rendszerekig. A metaadat-integráció a 

következőkért felel: 

• Egységes és teljes képet ad az ügyfelekről, a partnerekről és az üzletekről az adattárházaknak és a 

szövetségnek köszönhetően. 
• Elősegíti az üzletiteljesítmény-kezelést analitikai szolgáltatások használatával. 
• Széles körű információ-hozzáférést biztosít az üzleti alkalmazásoknak. 
• Lehetővé teszi az üzleti folyamatok átalakulását a folyamatos információs szolgáltatások révén. 

A metaadatok integrációját több tényező gátolja: 

• A metaadatok sok helyen jelen vannak és nehéz teljesen megérteni őket. 
• Sok termék használ saját metaadat- és metamodell-formátumot, különösen a tartalomkezelési oldalon. 
• A tartalmakat általában manuálisan látják el metaadatokkal, aminek következtében több tartalmi elemről is 

hiányozhatnak a jól strukturált jelölők, amik segítenék az integrációt és a keresést. 
• A metaadatok integrációja magasabb fokú automatizmust és összehangolást követel, mint az adatok és a 

tartalmak integrációja. Ehhez pedig magasabb szintű automatikus felderítés, átalakítás, leképezés és 

szemantikai elemzés szükséges. 
• A termékkészítők attól tarthatnak, hogy elveszítik ügyfeleiket, ha lemondanak saját fejlesztésű metaadat-

formátumaikról. 

Sok erőfeszítést és időt igényel a MOF-hoz hasonló metaadat-formátumokra való áttérés, de ez a lépés a SOA-

hoz vezető út egyik legfontosabb mérföldköve. 

5. IBM ODOE 

Az informatikai működési környezetek különböző területeinek más-más igényei és szükségletei vannak. A SOA 

tervezésekor az egyes területekből származó megszorítások eltérő szolgáltatáskomponens követelményekhez 

vezetnek. A vállalati szintű szolgáltatásorientált informatikai rendszerekre jelentkező igényre válaszként az IBM 

megalkotta az ODOE-t (On Demand Operating Environment – igény szerinti működési környezet). Az ODOE 
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egy referencia architektúra, amely az iparban széles körben elterjedt bevált SOA gyakorlatokat támogatja. Mint 

ilyen, a biztonságos folyamat- és szolgáltatásorientált vállalati rendszerek fentről lefelé haladó fejlesztését 

követi, és biztosítja az architektúra kibővíthetőségét a más szervezetekkel való interakciók irányába. 

Fontos kiemelni, hogy ez a magas szintű kiindulási nézőpont nem azt jelenti, hogy a teljes informatikai 

infrastruktúrát át kell szervezni. Az architekturális keretrendszer lehetővé teszi egy olyan platformfüggetlen 

szolgáltatásmodell kiépítését és fenntartását, amely kezeli az egyes területekről érkező visszajelzéseket, 

ezenfelül könnyen automatizálható, felügyelhető és ellenőrizhető. 

Az ODOE a kompatibilitást serkenti azáltal, hogy lehetővé teszi a meglévő üzemeltetési rendszerek funkcióinak 

egységbezárását és a heterogén szoftverkomponensek szövetségét. Ebben az esetben a meglévő üzemeltetési 

környezet részének tekinthető minden, ami nem rendelkezik szolgáltatásalapú interfésszel és nem a jól ismert 

szolgáltatásprotokollokon keresztül kommunikál. Az ODOE környezet hozzájárul az atomi vagy durvaszemcsés 

üzleti szolgáltatásokból összerakott operatív alkalmazások készítéséhez. A SOA rendszer különféle csatornákon 

keresztül biztosítja az említett atomi vagy durvaszemcsés szolgáltatások elérését, például vizuális felhasználói 

felületeken, internetportálokon keresztül, de akár programokból, protokollok használatával (pl. 

webszolgáltatásokkal). 

Az ipari szabványok és a WS-I szervezet szabványai értelmében vett webszolgáltatások képezik a SOA 

képességeinek magját. Segítségükkel könnyen összeilleszthetünk egy alkalmazást heterogén környezetekből 

származó funkcionalitásdarabokból. Készíthetünk olyan portált, amely webszolgáltatás-alapú nyilvános 

interfészeken keresztül csatlakozik egy másik webszolgáltatás-portálhoz, amely az alkalmazáslogikát 

szolgáltatja. A háttérszolgáltatások összekapcsolásával követelmények széles spektrumát tudjuk lefedni, az 

aggregált komponensszerkezetektől a szolgáltatáscsoportokon át a szolgáltatás-interakciók tranzakciókezeléséig. 

A webszolgáltatások elérhetőségének biztosítása portálokon vagy szolgáltatás-interfészeken keresztül még nem 

jelenti azt, hogy a SOA rendszerünk elkészült. A rendszernek olyan további működési szempontokat is 

figyelembe kell vennie, mint a szolgáltatásszintek biztosítása és ellenőrzése a megfelelő biztonsági védelem 

mellett. 

Az ODOE védi a belső infrastruktúrát és az érzékeny adatokat a véletlen vagy csalárd hozzáférési kísérletektől. 

Egyes esetekben akár a szolgáltatás kiléte is védelmet élvezhet. 

Az igény szerinti számítási modell az informatikai verem több szintjét is érinti. A rendszerszinten a 

komponensek rendszerobjektumok (számítási kapacitástárolók és állományok). Az alkalmazás szintjén a 

dinamikusan integrált alkalmazásmodulok helyezkednek el, melyek a kifinomult, ugyanakkor sokkal 

rugalmasabb alkalmazások építőelemei. Az üzleti szinten találjuk az egyes vertikális iparágak üzleti 

objektumait, melyek az iparágakra horizontálisan is alkalmazhatók. Az ipari szabványokra épülő igény szerinti 

számítási modell nemcsak belső vállalati forgatókönyvek, hanem az egész vállalati ökoszisztéma esetén is 

megfelelő választás. A nyílt szabványok lehetővé teszik a heterogén környezetek fölött egy iparágakat átövező 

üzleti számítási ökoszisztéma kiépítését, továbbá előkészítik a teljes, végponttól végpontig terjedő üzleti 

folyamatok integrációjának megvalósítását. 

 

3.5 

A 3.7. ábrán az ODOE architektúra négy felső szintű területét láthatjuk, ezek az üzleti szolgáltatások, az 

alkalmazásszolgáltatások, az ESB és az infrastrukturális szolgáltatások. Az alábbiakban általános áttekintést 

adunk minden egyes területről, bővebb információt az IBM developerWorks keretein belül megjelent ODOE 

architektúráról szóló tanulmányban találhat az érdeklődő Olvasó. 

3.7. ábra - Az IBM igény szerinti működési környezet (ODOE) 
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Az üzleti szolgáltatások rétegben a kérelmező rendelkezésére bocsátott, az elvárt értéket termelő üzleti logikát 

felfedő szolgáltatások találhatók. Mint korábban jeleztük, a kérelmező vizuális vagy programozói interfészen 

keresztül is elérheti az üzleti szolgáltatásokat. Ebben az esetben a kérelmező lehet egy vállalati felhasználó 

(intraneten keresztül), a szervezet informatikai infrastruktúráján vagy magán a vállalaton kívül eső felhasználó 

(extranet), vagy egy a vállalattól teljesen független ügyfél vagy partner (internet). 

Az alkalmazásszintű szolgáltatások területe az alkalmazások készítéséhez szükséges lényeges komponensekből 

áll, mint például a felhasználói hozzáférést, az üzleti funkciókat, a közös szolgáltatásokat, a felhasználói 

beavatkozást, az üzleti folyamatok koreografálását és az információkezelést biztosító komponensek. 

Az üzleti funkciókat ellátó szolgáltatáskomponensek az atomi üzleti funkciók összetett üzleti funkciókat ellátó 

szolgáltatásokká szervezését támogatják, vállalati adatok átalakítását végző szoftvercsomagok segítségével. A 

felhasználó-hozzáférési szolgáltatások a kívánt üzleti funkciókat ellátó szolgáltatások elérését, sorba állítását és 

megjelenítését biztosítják a kijelölt csatornákon keresztül. Ezek a csatornák lehetnek vizuálisak (emberi 

feldolgozásra), vagy programszerűek (más alkalmazások vagy szolgáltatások részére). A felhasználói 

kapcsolattartó szolgáltatáskomponensek az általában több kérelmezővel folytatott interakciós feladatokat látják 

el. 

A közös szolgáltatásokat alkotó komponensek az egyéni feldolgozás és más kisegítő eszközök (pl. jelentések 

készítése) személyreszabását teszik lehetővé. Az üzleti folyamatokat koreografáló komponensek a feltételes 

áramlások kezelését támogatják, legtöbbször logikai üzleti szolgáltatások fölött, de akár tetszőleges 

szolgáltatásra is. Az általunk javasolt szoftvermodell a szabványos BPEL-t használja. 

Az információkezelési szolgáltatások feladata a heterogén forrásból származó adatok és tartalmak integrálása, 

ábrázolása, hozzáférésének biztosítása, karbantartása, kezelése és elemzése. Ezek a szolgáltatások a SOA egyik 

legalapvetőbb és nélkülözhetetlen elemét jelentik. Az információkezelés körébe változatos funkció tartoznak, 

mint a szövetség, a másolatkészítés, a modellezés, a keresés és az analitika. Amint azt a 3.4.6. szakaszban 

megmutattuk, minden egyes ilyen funkció elkészíthető újrafelhasználható, komponensesített szolgáltatás 

formájában. 

A vállalati szerviz busz (ESB) közvetítői réteget képez, amely összekapcsolja az összes szolgáltatást, biztosítva 

ezáltal a (laza) csatolást, amiről a könyv további fejezeteiben még olvashatunk. Az ESB az ODOE 

kulcsfontosságú architekturális eleme, és mint ilyen nagyobb részletességet igényel (lásd 3.3. szakasz). 

Végezetül az infrastrukturális szolgáltatások területét vesszük szemügyre. Amint azt a 3.2. szakaszban is 

bemutattuk, ez a terület olyan platformfüggetlen szolgáltatásokból áll, amelyek biztosítják az összes többi 
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szolgáltatásterület komponenseinek a telepítését, futtatását és ellenőrzését egy konkrét infrastruktúrán, mely 

operációs rendszereket, illetve hálózati és hardvereszközöket foglal magában. 

6. Összefoglalás 

A fejezet elején pontosítottuk a SOA jellemzők jelentését, például a laza csatolás fogalmát. Ezt követően 

bemutattuk a SOA modell négy fő területét. Az ODOE példáján szemléltettük az egyes területeket és rétegeket a 

szolgáltatásjellemzőikkel együtt. Ezután rátértünk a modell egyik lényeges elemének, az ESB-nek a 

vizsgálatára. A későbbiekben elmondtuk, milyen programozási modelleket célszerű használni azokon a 

területeken, amelyeknek a programozás szerves része. Végül az információkezelési területet vettük szemügyre, 

ami szintén a modell fontos komponense. Ezen a területen készen kapható szoftvercsomagokat és speciális 

köztesréteg-megoldásokat is használhatunk. 

Egy sikeres SOA megvalósítás a megfelelő módszerek és modellek kiválasztásán, valamint a követelmények 

pontos elemzésén múlik. Ez azonban csak egy jól előkészített tervezet és a kivitelezés folyamatos ellenőrzése 

mellett lehetséges, amiről a következő fejezet szól. 
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4. fejezet - SOA projektek tervezése 

A kaland csak rossz tervezés. 
—Roald Amundsen 

Az előző fejezetben ismertetett architekturális szempontok elláttak tanácsokkal arra vonatkozóan, hogy milyen 

irányban induljunk el és hogyan határozzuk meg egy SOA projekt stratégiai célkitűzéseit. Ez a fejezet közelebb 

visz a megvalósításhoz: bemutatja, hogyan kell megtervezni egy SOA projektet. Ebben a fejezetben feltárjuk a 

projektiroda kialakításának bevált gyakorlatait (lásd 4.1. szakasz), a SOA szakaszok bevezetésének módszereit, 

a SOA irányítás mechanizmusait és azok szükségességét, végül pedig kitérünk a SOA projektek különféle 

szerepköreire. 

Nem célunk egy teljes projektterv sablont adni, mint ahogy a SOA projektekben érintett felek optimális 

szervezeti struktúráját sem áll szándékunkban előírni. A világ sok országára és iparára kiterjedő tapasztalataink 

alapján azt állítjuk, hogy nem létezik univerzális megoldás, sőt, egyetlen forgatókönyvre sincs tökéletes 

megközelítés. A szervezet sajátos körülményei diktálják a projektek szerkezetének és tervének egyedi jellegét. 

Ebben a fejezetben csupán ötleteket adunk, amiket a projekttervezés során fel lehet használni. 

A tervezés első lépése az iroda megszervezése. 

1. A SOA projekt szervezeti struktúrája 

Ahogy az előző fejezetekben is láthattuk, a SOA nagyobb hangsúlyt fektet az üzleti értékre. Az üzleti 

modelleket moduláris folyamatokként kezeljük, ami annyit tesz, hogy az üzleti és az informatikai rendszereket 

lebontjuk komponensekre, amik elősegítik az újrafelhasználhatóságot és a modularitást. A komponensesítés 

ebben a kontextusban nemcsak a szoftverrendszerekre, hanem az érintett vállalatra és annak szerkezetére is 

vonatkozik. Egy SOA projekt implementációja az informatikai implementáción túlmenően az egész vállalkozás 

üzleti folyamatainak átalakítását is jelenti. 

A projekt sikerének érdekében először egy ütemtervre van szükség, ami leírja a SOA meghonosításához vezető 

lépéseket, az ütemtervhez pedig meg kell határozni, hogy kik lesznek a projekt résztvevői. Ezeket az egyéneket 

az érintett üzleti egységek területeiről érdemes kiválasztani. A tényleges csapatösszetétel a SOA bevezetésének 

mértékétől fog függni (lásd 4.2. szakasz). 

Az üzletiérték-elemzés és az ezt követő üzleti célok és szolgáltatások prioritásainak megállapítása alapján a 

csapat eldönti, hogy „mi a teendő”, „hogyan csináljuk”, „ki csinálja meg” és „hogyan mérjük a sikert”. A 

hatékony tervezés, döntéshozatal, irányítás és ellenőrzés alapját képező szabályokat, folyamatokat, metrikákat és 

szervezeti struktúrákat a SOA csapat határozza meg. Ezenfelül kidolgozzák a közös üzletiszolgáltatás-modellt, a 

SOA projekthez szükséges közös folyamatokat és üzleti komponenseket, és kiválasztják az alapvető eszközöket, 

amelyeket a projekt során fognak használni. 

Egy alkalmas csapat összeválogatásakor óvakodjunk a meglévő csapatstratégiák radikális változtatásaitól, azok 

ugyanis indokolatlanul megzavarhatják a munkahelyi kultúrát. Ugyanakkor a csapatnak igazodnia kell a SOA 

céljaihoz, amik legtöbbször túllépik az egyes üzletterületek határait. Ezenkívül szükség lehet egy vezetői kör 

kialakítására is (különösen a nagyobb IT üzleteknél, ahol jelentősek a projektcélkitűzések), akiknek a 

feladatkörébe a komponensimplementációk fejlesztési folyamatainak irányítása, valamint a meglévő 

alkalmazások és örökölt funkciók szolgáltatásokká szervezésének vezetése tartozik. 

A SOA megvalósításának egyik kritikus eleme a helyes szervezeti felépítés kialakítása. Azoknál a 

szervezeteknél, amelyek először találkoznak SOA-val, gyakran heves ellenállásba ütköznek a változtatások, a 

vezetők ugyanis hajlamosak a rövid távú sikerekre összpontosítani a kevésbé látványos, ugyanakkor hosszú 

távon az üzleti kihívásokhoz jobban alkalmazkodó üzleti átalakítások helyett. 

Ezzel szemben az érett SOA szervezetek kiterjesztik az üzletágak és a szerepkörök határait az interdiszciplináris 

koordináció érdekében. Kezdetnek kisebb célkitűzésekkel lehet a kockázatot csökkenteni, kiindulásként ideális 

egy jól körülhatárolt és összpontosított szolgáltatás-integrációs projekt, amely szerény szervezeti fejlődést 

követel meg. Az egységek határait átlépő szervezeti felépítés a SOA összes szempontjával képes foglalkozni. 

Tapasztalataink szerint a szervezeti struktúra lényeges elemei a következők: 
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• SOA üzleti átalakítások tanácsa: Ennek a csapatnak a feladata az üzleti követelmények összegyűjtése, az 

üzleti területek és folyamatok elemzése, továbbá a szükséges üzleti komponensek, szolgáltatások és 

folyamatmodulok azonosítása. A szigorú fentről lefelé haladó megközelítés helyett a tanácsnak vegyes 

megközelítést kell alkalmaznia a megfelelő szolgáltatások azonosításához. Egy ilyen megközelítés egyesíti a 

fentről lefelé, a lentről felfelé és a célorientált megközelítések előnyeit. Ez a csapat gondoskodik arról, hogy a 

szolgáltatások lefedjék az üzleti követelményeket és előírásokat, azaz az üzleti komponenseknek IT 

komponenseket feleltetnek meg. A szolgáltatások granularitásával és a kapcsolódó szolgáltatásrétegekkel az 

5. fejezetben foglalkozunk részletesen. 
• SOA technikai architektúra tanács: Ez a testület az üzleti és informatikai érdekek technikai szempontú 

összehangolását végzi. Biztosítja az ipari és vállalati szabványok betartását és garantálja, hogy a közzétett 

szolgáltatások könnyen továbbfejleszthetők és újrafelhasználhatók a vállalati informatika irányelvei mentén. 

A tanács tagjai jártasak a feltörekvő ipari irányzatok, a modern technológiák és a szabványok világában. 

Felelősségi körükbe tartozik a vállalati architektúra technikai tervezetének kidolgozása, architekturális minták 

felismerése és az újrafelhasználhatósági elvek támogatása. Szorosan együttműködnek a SOA átalakítási 

csapattal. 
• Komponenstervező és -fejlesztő központok: Ezek a szokásos IT csapatok. Megtervezik és kifejlesztik a 

komponenseket és a folyamatokat, szükség szerint új készségeket sajátítanak el (pl. üzletifolyamat-

modellezés, lásd 5. fejezet). Ez a csapat készíti el a megoldás vázlatát, a magas és alacsony szintű tervezési 

absztrakciókat, végzi el a szolgáltatásorientált elemzést és tervezést (részletekért lásd 5. fejezet). A tesztelés 

(pl. egység-, rendszer-, integrációs teszt) is ennek a csapatnak a feladata. 
• Üzemeltetési központok: Végezetül pedig tekintsük azt a termelési csapatot, akik a szolgáltatások 

üzemeltetésével kapcsolatos kérdésekért felelnek. Ide tartozik a szolgáltatás minőségének kezelése, az üzleti 

és szolgáltatásszintű egyezmények betartásának ellenőrzése, a biztonsági környezet kezelése, szolgáltatások 

ellenterhelése és a bevétel ellenőrzése. A csapat felel továbbá a szolgáltatások közzétételéért, rendszeres 

karbantartásáért és a teljes körű rendszerkezelési feladatok ellátásáért. 

Az itt bemutatott csapatmodellt a közép- és nagyvállalati projekteken szerzett tapasztalataink alapján állítottuk 

össze. Az IT szervezet érettségi fokától függően gyakran a meglévő létesítmények átdefiniálása és átalakítása is 

elég egy SOA-barát projektkörnyezet kialakításához. Miután végeztünk a csapatok összeállításával, rátérhetünk 

a bevezetési ütemtervre. 

Minden csapat külön döntéshozói joggal rendelkezik, melynek hatásköre a csapat definíciójában foglaltaktól és 

a csapat által képviselt szakértelemtől függ. A csapattagok változhatnak a vállalat mérete, a projekt hatásköre és 

az intézményesített informatikai vezetési struktúrák alapján. A 4.3. szakasz tovább részletezi a SOA vezetés 

szükségességét. 

2. SOA bevezetési ütemterv 

Egy jó bevezetési stratégia nem cseréli le egy csapásra a meglévő IT környezetet, ehelyett inkább a fokozatosan, 

kis léptékekkel haladó ütemterveket részesíti előnyben. A teljes váltás gyakran egyáltalán nem is lehetséges, 

főleg ha az informatikusok idejének nagy részét a futó rendszerek karbantartása teszi ki. Az ütemtervnek tehát 

egy iteratív folyamatot kell tükröznie. 

A SOA bevezetésekor a vállalat több belépési pont közül választhat, melyek meghatározzák a bevezetési 

szinteket. Az egyes lehetőségek abban mutatnak eltérést, hogy milyen mértékben szövi át az üzletet a SOA 

modell. Az alábbi bevezetési szintek közül választhatunk: 

• Kezdeti bevezetés: Azok a vállalatok, amelyek csökkenteni szeretnék a bevezetéssel járó kockázatokat, 

először technikai validáción és készenléti felmérésen mennek keresztül, melyek egy meghatározott 

hatáskörön belül elemzik a SOA technikai és gazdasági következményeit a vállalatra nézve. Az így 

azonosított technikai és gazdasági értékekből következtetni lehet a bevezetés tényleges hatásaira, amik ha 

pozitívak, a vállalat mélyebb elkötelezettségét eredményezhetik. A korai kísérleti szakaszban szolgáltatásokat 

készítenek pár üzleti műveletnek megfelelő alkalmazásfunkcióból. Ezek a tesztek a következő döntések korai 

validálásában játszanak szerepet: 

• A meglévő rendszerek átalakításának képessége. Ez magában foglalja az olyan technikai megoldások 

átalakítását, mint az üzenetkezelők, az adapterek és a csatlakozók, de új partnerkapcsolatok kiépítését is 

jelentheti szolgáltatásorientált integrációs szoftverek készítőivel. 
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• A nem funkcionális követelmények támogatása, például teljesítmény, biztonság, kezelhetőség és kiterjedt 

eszköztámogatás. 

• A vállalati fejlődést elősegítő szervezeti felépítés, amely kiemelkedő figyelmet fordít a szakképzettségi 

hiányosságokra és az irányítási struktúrák megszervezésére. 
• Üzletágra korlátozott bevezetés: Ennél a szintnél a vállalat kijelöl egy kulcsfontosságú üzletágat, ahol a SOA 

bevezetéséből adódó rugalmasság és agilitás várhatóan megnövekedett üzleti értéket termel, és priorizálja az 

üzleti folyamatokat. Természetesen előfordulhat, hogy a vállalkozás már korábban beazonosította a 

prioritásokat és a sürgősen megoldandó kritikus üzleti problémákat. Ezekben az esetekben is érdemes 

megvizsgálni, nem alkalmas-e a SOA a problémák megoldására. Ehhez egy szélesebb körű kezdeti 

felmérésre, valamint a lényegi metrikák és kritikus sikertényezők felismerésére van szükség. 
• Vállalati szintű bevezetés: A bevezetésnek ezen a szintjén elsőként el kell készíteni a szolgáltatásorientált 

vállalat üzleti nézetét, beleértve a projekteknek az üzleti érték alapján történő priorizálását, ezután 

következhetnek a tervezési és az implementációs szakaszok. A vállalati tevékenységeket különálló üzleti 

területekre és komponensekbe kell csoportosítani, melyek együttesen a vállalat szerkezetét tükrözik. 

Esetenként a kategorizálást meglévő ipari vagy vállalati modellek segíthetik (pl. a TeleManagement fórum 

telekommunikációs eTom modellje). Ebben a szakaszban javasolt egy SOA irányítási tanács megalakítása a 

vállalati szolgáltatások változásainak megfigyelése, meghatározása és engedélyezése céljából. 
• Vállalatra és partnerhálózatra kiterjedő bevezetés: Ezen a szinten a meglévő üzleti modellek széles körű 

átalakításon mennek keresztül, vagy új üzleti modellek kerülnek elfogadásra. A változások nemcsak a 

vállalatot, hanem annak üzleti partnereit, beszállítóit és ügyfeleit is érinthetik. A vállalat ezután kiválasztja, 

hogy melyik szerep illik leginkább az általa képviselt érték közvetítéséhez: lehet szolgáltató, fogyasztó, 

bróker, aggregátor, közvetítő, vagy ezek tetszőleges kombinációja. 

A priorizált üzleti szolgáltatások és komponensek ütemterve a klasszikus informatikai projektfejlesztési 

szakaszokat követi, melyek a Rational Unified Process™ szerint az előkészítés, a kidolgozás, a megvalósítás, a 

tesztelés és a termelési szakasz. SOA fejlesztéseknél annyival változik a RUP, hogy minden egyes szakasz adott 

szolgáltatáskomponens meghatározásához és megvalósításához kapcsolódó tevékenységeket tartalmaz. A 4.1. 

ábrán egy átfogó ütemtervet láthatunk, melyen szemléltettük az egyes bevezetési szintekhez kötődő 

tevékenységeket. Az ábra nem teljes, de jól illusztrálja a lehetséges lépéseket. 

4.1. ábra - Egy tipikus szolgáltatásorientált architektúra ütemterve 
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3. A SOA irányítás 

A SOA-t használó vállalatok képesek a kiterjedt kapcsolatháló és a megnövekedett bevételek irányába fejlődni, 

ehhez azonban át kell szervezniük meglévő alkalmazásaikat, hogy azok nagyobb rugalmasságot biztosítsanak 

alacsonyabb költségek mellett. Az átalakítások előfeltétele az üzleti és informatikai értékláncok összehangolása, 

ahogy azt a 2. fejezetben („A SOA üzleti értéke”) bemutattuk. Az egymáshoz igazodás miatt a vállalatnak 

alkalmazkodnia kell ahhoz, hogy az informatikai alkalmazások pontosan tükrözzék az üzleti követelményeket. 

Emiatt a szervezeti irányításnak minden eddiginél nagyobb szerep jut. A következő szakaszok útmutatást adnak 

a SOA működtetéséhez szükséges kulcsfontosságú irányítási funkciók kialakításához. 

3.1. A SOA irányítás szükségessége és céljai 

Az üzleti műveleteknek és a mögöttes informatikai infrastruktúrának nagyon gyorsan kell reagálnia a legújabb 

üzleti lehetőségekre. Az üzleti egységek feladata, hogy rangsorolják az új informatikai szolgáltatásokat, 

melyeket a szorosan integrált és összetett vállalati architektúra keretein belül kell megtervezni és működtetni. 

Ennek elérése érdekében a következőkben bemutatjuk a sikeres SOA ütemterv részét képező kulcsfontosságú 

irányítási feladatokat. 

Az irányítás átfogó szerkezetet biztosít a vállalat üzleti céljainak priorizálásához és támogatásához, stratégiai, 

funkcionális és működési szinten. Az irányítási modell meghatározza, hogy „mi a teendő”, „hogyan csináljuk”, 

„ki csinálja meg” és „hogyan mérhető”. Ezenfelül rögzíti a hatékony tervezés, döntéshozatal, irányítás és 

ellenőrzés alapját képező szabályokat, folyamatokat, metrikákat és szervezeti struktúrákat is. Mint már korábban 

említettük, az irányítási modell kidolgozásáért a SOA projektcsapat felel. 

Az alábbi lényeges kérdések segítenek a megfelelő irányítási struktúra kialakításában: 

• Milyen üzleti változásokra számít a vállalat a SOA bevezetését követően? Mi a cél: a meglévő infrastruktúra 

jobb kihasználása alacsonyabb költségek mellett, vagy új üzleti és interakciós modellek bevezetése, esetleg 

mindkettő? 
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• Jelenleg milyen szerepek, felelősségek, struktúrák és eljárások segítik az üzleti folyamatok priorizálását és az 

informatikával kapcsolatos ügyek finanszírozását, tervezését, irányítását és a döntéshozatalt? 
• Milyen eszközök állnak rendelkezésre a készségek és a vezetői kompetencia fejlesztéséhez? 
• Milyen alapelvek és irányvonalak mentén lehetne az üzleti és az IT oldal együttműködését optimalizálni? 
• Mi a megfelelő módja az üzleti és az IT oldal kapcsolati átszervezésének, ami egyúttal megőrzi a vállalat 

konzisztenciáját és a gyors alkalmazkodáshoz szükséges rugalmasságát? 
• Milyen szinten mutatkozik igény a szolgáltatások, a szolgáltatásdefiníciók és leírások szabványosítására? 
• Hogyan ellenőrzi és méri a vállalat a szolgáltatásokat és a szolgáltatókat? Milyen üzleti teljesítménymutatókra 

kell odafigyelni? Ki ellenőrzi, határozza meg és engedélyezi a meglévő szolgáltatásokon végrehajtott 

változtatásokat? 
• Mi alapján dől el a szolgáltatások kiszervezési stratégiája? 

Úgy gondoljuk, hogy egy elfogadott és formalizált irányítási modell alapvető fontosságú az üzleti célkitűzések 

sikeres elérése érdekében, ezért a következő szakaszokban meghatározzuk a fontosabb irányítási feladatokat. A 

gyors és magas szintű elfogadáshoz elengedhetetlen, hogy a jelenlegi vállalati szerkezetet alapul véve 

igazodjunk a SOA ütemtervhez. 

Az architekturális irányításhoz olyan szervezeti felépítésre van szükség, amely segít beazonosítani az összes 

lényeges szerepkört és felelősséget. Tapasztalataink szerint hasznos lehet megalakítani egy SOA kiválósági 

központot (COE – center of excellence), ahol a SOA ütemterv irányítása és több nagy összetett projekt 

támogatása összpontosulhat. A kiválósági központ felelős azért, hogy a SOA-alapú megvalósítás összhangban 

álljon az üzleti követelményekkel stratégiai, taktikai és operatív szinten. Ezenfelül jogosult a technikai eszközök 

(pl. architekturális tervezet, vállalati sablonok és tervezési eszközök) használatára. 

3.2. SOA irányítási modell 

 

4.1 

Az ebben a szakaszban bemutatott modell ötletét Yvonne Balzer egyik IBM developerWorks cikkéből 

merítettük, melyben egy SOA irányítási modellt fejt ki. A SOA irányítás a hagyományos IT irányítás ötleteit 

viszi tovább, kibővítve az IT szolgáltatáskomponensek támogatásában megnövekedett üzleti befolyással. Az 

informatikai irányítás fogalomnak több meghatározása terjedt el, a legjobb áttekintést azonban az IT 

Governance Institute definíciója adja: 

Az IT irányítás definíciója az IT Governance Institute megfogalmazásában 

Az IT irányítás az igazgatótanács és a vállalatvezető menedzsment közös felelőssége. Az IT irányítás a 

vállalatirányítás szerves részét képezi, és azokból a vezetési és szervezeti struktúrákból és folyamatokból 

tevődik össze, amelyek biztosítják a szervezet informatikai infrastruktúrájának a fennmaradását, illetve 

stratégiáinak, céljainak kibővítését. 

Az IT irányítás célja, hogy az informatikai törekvéseket az üzleti célokat kielégítő teljesítmény irányába terelje, 

az alábbi következményekkel: 

• Az IT és a vállalat összehangolása az ígért üzleti előnyöket hozza. 
• Az IT lehetővé teszi a vállalatoknak, hogy megragadják az új lehetőségeket és maximalizálják előnyeiket. 
• Az IT erőforrásokat felelősségteljesen használják. 
• Az IT-vel kapcsolatos kockázatokat megfelelően kezelik. 

A SOA irányítás magában foglalja a szabványos, moduláris üzleti komponensekből és folyamatokból felépülő 

vállalati modell vezérlését és a folyamatok priorizálását üzleti érték alapján. Összefoglalva, a SOA irányítási 

modell a szervezeti felépítés, a közös folyamatok és a kapcsolatok összessége, melyek megfelelnek az irányítási 

elveknek nevezett alapvető szabályoknak és a stratégiai irányvonalnak. 
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3.3. Stratégiai irányvonal és SOA irányítási elvek 

Annak érdekében, hogy ne tévesszük szem elől az üzleti igényeket, ki kell tűzni a SOA fejlesztésének stratégiai 

irányvonalát. Fontos, hogy az üzleti és az informatikai részleg egyformán értelmezze az üzleti stratégiát és 

célkitűzéseket. Az összes döntés az irányítási elvek figyelembe vételével születik. Ezek az elvek körvonalazzák 

a megoldásokat és írják elő az üzleti és IT egységek együttműködését. Minden résztvevőnek meg kell 

ismerkednie és egyet kell értenie az irányítási elvekkel, a felső vezetőktől a projekten dolgozókig. 

Az EDS Solutions Consulting álláspontját kifejtő, 2003 áprilisában írt tanulmányában („A SOA 

megvalósításának kihívásai”) E. G. Nadhan az alábbi két irányítási megközelítést azonosítja: 

• A központi irányítás a vállalat szempontjából előnyös. Az irányítási tanács az egyes üzleti területek 

képviselőiből és technológiai szakértőkből áll. A központi irányítási tanács véleményezi a szolgáltatások 

létrehozását, eltávolítását, illetve módosítását, mielőtt engedélyezné a megvalósítást. 
• Az elosztott irányítás az elosztott csapatoknak kedvez. Ennél a megközelítésnél minden üzleti terület maga 

felel a hatáskörébe tartozó szolgáltatásokért, ami csakis egy működő szolgáltatásterületi megközelítés mellett 

lehetséges. Az egységesség érdekében egy központi bizottság útmutatókat és szabványokat írhat elő. 

Minden egyes vezérelvnél meg kell határozni az üzleti okokat és következményeket. Ezek az elvek később 

irányadók lehetnek az architekturális tervezésre vagy a szolgáltatásdefiníciókra vonatkozó konkrét elvek 

összeállításakor. Az architektúra kialakításának további feltétele az üzleti–IT leképezés strukturált 

megközelítésének belátása. Ehhez kötődően különféle módszertani megközelítésekkel találkozunk majd, mint 

amilyen a folyamatorientáltság, az üzleti funkciók vagy akár a komponensalapú modellezés, utóbbira példa az 

IBM komponensekre épülő üzleti modellezési megközelítése (CBM – Component Business Model). 

3.4. Felhatalmazás és finanszírozás 

A SOA paradigmaváltást hoz a vállalatok életébe, mozgatóereje a rugalmasabb üzleti modellek, a nagyobb fokú 

integráció, illetve az üzlet és az IT szorosabb együttműködése iránti igény. A változások heves ellenállást 

válthatnak ki a szervezeten belül, aminek következtében az eredeti célkitűzéseknek csak a töredéke valósul meg, 

azaz egyszerűen bevezetnek néhány webszolgáltatást ahelyett, hogy kihasználnák a valódi SOA-ból származó 

előnyöket. Az igazság az, hogy egy SOA projekt csak a vállalatvezetők erős támogatása, megfelelő 

finanszírozás és a SOA irányítási szerv kellő felhatalmazása mellett lehet sikeres. 

Buktatót jelenthet egy gumibélyegző jellegű, vagy egy pusztán konzultatív szerepet betöltő irányítási szerv, 

amely nem képes érvényesíteni ajánlásait. Végeredményben a projekt tényleges finanszírozása az irányítási 

szervezet hatáskörébe tartozik. 

Fontos 

Ökölszabály 

A projekt tényleges finanszírozása az irányítási szervezet hatáskörébe tartozik. 

3.5. A SOA ütemterv kockázatának kezelése 

A SOA ütemterv elfogadásakor az irányítási szerv első intézkedéseként el kell hogy készítse a készenléti 

elemzést és a kockázatfelmérést, melyet később rendszeres időközönként frissítenie kell. A 4.2. ábrán egy ilyen 

elemzésre láthatunk példát. Az ábra tartalmazza az elemzéskor kiértékelendő fontosabb szempontokat és 

kritériumokat. A gyakorlatban a skála értékei és az egyes kritériumok a projekt igényei szerint választhatók ki. 

A felmérés célja a jelenlegi vállalati modell és a jövőbeli szolgáltatásorientált modell közti átmenetet érintő 

üzleti, szervezeti és technikai hiányosságok és akadályok azonosítása. 

4.2. ábra - Készenléti és kockázati elemzés1 

                                                           
1 Az IBM belső értékelési gyakorlata alapján, a szerkesztők által módosítva 
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Az ilyen jellegű vizsgálat során egyensúlyba kell hozni a SOA-alapú megoldásokról alkotott elképzeléseket az 

informatikai részleg termelési kapacitásával, emellett el kell készíteni a vállalati SOA üzletieset-elemzését. Az 

elemzéskor figyelembe kell venni a vállalat és az IT felkészültségét. A felmérés megköveteli az ügyfelek és a 

partnerek megértését, és meghatározza, hogy leképezhetők-e a kliens vagy a partner igényeinek változásai a 

meglévő termékekre vagy alkalmazásokra szolgáltatásorientált módon. 

A vizsgálat kimenete egy sor lehetséges cselekvési terv, melyek a vállalat SOA-hoz képest éretlenebb 

aspektusainak fejlesztésére összpontosítanak. Akárcsak korábban, ezeket a változtatásokat jól megtervezett, 

inkrementális projektek formájában célszerű végrehajtani. 

3.6. SOA irányítási folyamatok 

Az irányítási folyamatok a stratégiai üzleti és informatikai tervezéshez és kormányzáshoz szükségesek, ilyen 

például a stratégiai fejlesztés, az IT technikai tervezés, portfóliókezelés, beszerzés, innovációkezelés vagy az 

architektúra kezelése. Minden IT szervezetnek szüksége van olyan folyamatokra, amelyek ellenőrzést 

biztosítanak. A szervezet méretétől függően ezeket a folyamatokat a megfelelő szinten (egyének, részlegek stb.) 

kell megvalósítani. A SOA sikeres bevezetéséhez a következő típusú folyamatok elengedhetetlenek. 

Az üzleti komponensek azonosításáért és priorizálásáért felelős folyamat: 

• Az üzleti folyamatok és szolgáltatáskomponensek modellezésének, azonosításának és rangsorolásának 

strukturált megközelítését definiálja. 
• Az architektúrával és megvalósításával kapcsolatos üzleti célok és kulcsfontosságú teljesítménymutatók 

formális definícióját biztosítja. 

Az üzleti kivételek utáni helyreállítást végző folyamat: 

• Az üzletifolyamat-modellek ritkán teljes körűek, mivel senki nem láthatja előre az összes lehetőséget. Ezért 

van szükség a kivételkezelésre vonatkozó szabályok rögzítésére és betartására. 
• Biztosítja, hogy a konkrét SOA megoldások tartalmaznak olyan belépési pontokat, amelyeken keresztül egyes 

felhasználók megkerülhetik az amúgy előírt formális folyamatokat és folyamatkivételeket. Bizonyos 

értelemben ez is az ad hoc üzletifolyamat-változtatások rugalmasságát szolgálja. 

Az architektúra áttekintésének és jóváhagyásának folyamata: 
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• A meglévő SOA-n végrehajtandó változtatások áttekintésének és jóváhagyásának strukturált megközelítéséről 

gondoskodik, döntéseit az irányítási elvek betartásával hozza. 
• A formális tervezési és szolgáltatásértékelő áttekintések a SOA fejlesztés fontos ellenőrzési pontjai. 

Architekturális kivételek és fellebbezések folyamata: 

• Lehetőséget biztosít az architekturális döntések megkérdőjelezésére. 
• Engedi a kivételes üzleti igények kezelését. 

Az architektúra jogosságának folyamata: 

• Biztosítja, hogy az új szolgáltatások beépíthetők a SOA architektúrába. 
• Dokumentálja és megismerteti az architektúra változásait. 

Az architektúra kommunikációjának folyamata: 

• Gondoskodik arról, hogy az érdekelt felek hozzáférhessenek a SOA rendszerhez. 
• A SOA fontosságának megértését támogatja. 

Miután részletesen ismertettük a folyamatokat, a most következőkben bemutatjuk, hogyan lehet egy irányítási 

modellt bevezetni. 

3.7. Az irányítási modell bevezetése 

 

4.1 

Az irányítási modell kidolgozásához egy háromlépcsős megközelítést (lásd 4.3. ábra) javaslunk. Az irányítási 

modell bevezetésének módszere Yvonne Balzer „Hogyan javítsuk a SOA projektterveket” IBM developerWorks 

cikke nyomán, a szerzők átdolgozásával készült. A megközelítés a szűk időkorlátos SOA kötelezettségek 

problémáira épül. A siker titka az, hogy már az első napon elkezdjük az irányítási feladatok kiosztását. A 

folyamat gyorsítása érdekében az alábbi három lépésben vezethetjük be az irányítási modellt: 

1. lépés: Műveletesítés 

• Azonosítsuk az alapvető irányítási feladatokat és a kapcsolódó üzleti műveleteket. 
• Végezzük el a kezdeti SOA kiértékelést. 
• Tanuljunk és finomítsunk a tapasztalatok és a rendelkezésre álló eszközök alapján, gyors eredményeket 

felmutatva. 
• Ennél a szakasznál gyakorlott szakemberek közreműködése szükséges. 
• Határozzuk meg a további lépéseket. 

2. lépés: Szakszerűsítés (automatizálás) 

• Építsük ki a szükséges struktúrákat, folyamatokat, módszereket és eszközöket. 
• Használjuk fel az előző szakaszban szerzett tapasztalatainkat. 
• Kezdjük el a szolgáltatásorientált modellezés és architektúra gyakorlatát. 
• Szerezzünk tapasztalt tervezőket és módszertani szakembereket. 

3. lépés: Stabilizálás 

• Tanítsuk be a művelet elvégzésére a személyzetet. 
• Térjünk át a műveleti módból a betanítási szakaszra. 
• Támogassuk a betanítást végzőket. 

4.3. ábra - Az irányítási modell bevezetése 
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3.8. Tippek és trükkök a sikerhez 

A valós életben még erős irányítás mellett is sok akadály gördül az ilyen jellegű fejlődés útjába; fontos tehát, 

hogy stabil alapokra építsünk. Az alábbiakban összefoglaljuk, milyen tapasztalatokat szereztünk: 

• Határozzuk meg a SOA projektre vonatkozó szabályokat és szerepköröket (lásd 4.5. szakasz). 
• Rendszeresen kommunikáljunk. A SOA a vállalati kultúra változását hozza magával. A korlátok lebontásához 

elengedhetetlen a kommunikáció, különösen az egyes üzletágak és technológiai csapatok közt. 
• Dokumentáljunk minden döntést, megszorítást és feltételezést, hogy a későbbiekben is (például 

felvásárláskor) világos legyen a döntéshozatalok mögötti érvelés. 
• Jelöljük ki a legfontosabb termékeket és az elkészítésükhöz szükséges eszköztárakat vagy sablonokat. A 

választásunkat tegyük elérhetővé a vállalat érdekelt részei számára. 
• Készítsünk elő eszközöket az életciklusok kezelésére és a verziókövetésre. Ide vonatkozik a 4.4. szakasznak a 

hosszú folyamatokról szóló része. 
• Súlyozzuk a döntéseknél figyelembe vett tényezőket, majd dokumentáljuk döntéseinket és azok súlyát. 
• Igyekezzünk jó kapcsolatot fenntartani a részvényesekkel és a döntéshozókkal. 

4. SOA technikai irányítás 

A SOA-nál természetes, hogy az üzletifolyamat-ciklusok eltérnek az eladási termékciklusoktól. Ebből 

kifolyólag a hosszú ideje futó, vagy hosszú élettartamú folyamatok esetében az egyes forgatókönyvek gyakran a 

folyamat különböző verzióinak támogatását várják el, azaz gondoskodnunk kell arról, hogy a változó 

infrastruktúra biztosítani tudja párhuzamosan több folyamatverzió kezelését. Ezzel a kihívással a projekt 

fejlesztési életciklusának összes szakaszában számolnunk kell, ami nemcsak a futásidejű tevékenységekre 

vonatkozik, hanem a vállalat üzleti folyamatainak meghatározásakor használt eszközökre és módszerekre is. 

Az üzletifolyamat-ciklusok és a termékciklusok kettősségéből adódó kihívásokat az alábbiakkal tudjuk 

leküzdeni: 

• Modularitással csökkentsük a változások következményeinek hatáskörét. 
• A folyamatállapotok pontos meghatározásával növeljük a köztesréteg önállóságát. 
• Figyeljük és kezeljük az üzleti kivételeket. 

A következő három szakaszban ezeket a pontokat fejtjük ki részletesen. 

4.1. Modularitás a változások hatásának csökkentéséért 

A kisebb részekből összerakott, szabadon permutálható szolgáltatásokhoz hasonlóan a folyamatoknak is lehet 

granuláris szerkezete. Egy folyamat akkor granuláris, ha önálló folyamatmodulokból épül fel. Minden egyes 

modul külön szolgáltatás-interfésszel rendelkezik, és maga felel saját állapotának karbantartásáért. Ezáltal 
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könnyebb a folyamatok részeit lecserélni új folyamatmodulokra, amik előre meghatározott elvek alapján 

kerülnek kiválasztásra a meglévő szolgáltatások közül. 

4.2. Pontos folyamatállapotok a köztesréteg önállóságáért 

A folyamatok belső állapotát jelenleg az üzleti folyamatokhoz használt köztesréteg-motorok tárolják. Ez a 

függőség adott köztesréteg-motorhoz, esetenként akár egy konkrét verzióhoz láncolja a folyamatpéldányokat. 

Ennek elkerülése végett a folyamatállapotokat a köztesréteg fölé kell helyezni minden egyes folyamatlépésnél, 

ami külső beavatkozásra váró állapotokhoz vezet. 

 

4.2 

Így tehát felmerül az igény az állapotok elosztott nyilvántartására a SOA keretein belül. Az állapotleírások 

támogatását teszi lehetővé a WS-Resource Framework (lásd IBM developerWorks meghatározása) névre 

keresztelt programozási modell. A keretrendszerben összefoglalt szabványok leírják, hogy a programozók 

hogyan kapcsolhatnak össze egy webszolgáltatást (értsd folyamatmodult) egy vagy több típusos, állapottartó 

komponenssel, melyet WS-Resource-nak neveznek. 

4.3. Üzleti kivételek figyelése és kezelése 

Még akkor is, ha a vállalat jelentős mennyiségű időt és energiát fektetett az üzleti folyamatok megértésébe és 

modellezésébe, kétségkívül előfordulhatnak előre nem tervezett üzleti kivételek. Irreális egy olyan 

szolgáltatásorientált infrastruktúrát elképzelni, amely teljesen automatikusan kezeli az üzleti folyamatokban 

fellépő kivételeket. Úgy kell tehát megtervezni az üzleti folyamatokat és a mögöttes infrastruktúrát, hogy 

szükség esetén biztosítsák a kézi beavatkozást. Ezen túlmenően, minden egyes üzleti vagy technikai területen ki 

kell jelölni azokat a személyeket, akik a területhez tartozó kivételek kezelését hivatottak elvégezni. A legtöbb 

folyamat- és szolgáltatásmodellezés során népszerű modelleket követnek, elvétve néhány variációval. Az üzleti 

elemzőnek gondoskodnia kell arról, hogy a folyamatok tervezésénél figyelembe vegyék a granularitást, ami 

megkönnyíti a váratlan változtatások végrehajtását és a működési környezet kivételeinek kezelését. 

5. SOA projekt szerepkörök 

A kivételek emberi beavatkozással történő kezelése megvilágítja a SOA projekteken dolgozó emberek és a 

hozzájuk kapcsolt szerepkörök fontosságát. Egy SOA projekten számos jól ismert szerepkörrel találkozhatunk: 

projektmenedzser, üzleti elemző, tervező, fejlesztő, biztonsági szakember és a rendszer- és adatbázis-

adminisztrátor. Ezek a szerepkörök azonban különböző célokra lettek kialakítva, jelentésük részben a szervezet 

értelmezésétől függ. A SOA projekt megfelelő strukturálása végett figyelembe kell vennünk, hogy esetenként át 

kell alakítani a szerepköröket, hogy azok jobban illeszkedjenek a komponensesítés és a szolgáltatásokra bontás 

elvéhez. Ezenfelül néhány további, SOA-specifikus szerepkörre is szükség lehet. 

A következő szakaszokban elmagyarázzuk, milyen funkciót töltenek be a szerepkörök, azután megtárgyaljuk a 

szerepkörök és a szakértelem viszonyát, amit a projektfázisok felsorolása követ. Bemutatjuk, hogy hogyan kell 

átértelmezni a szerepköröket egy SOA projektnél, illetve ismertetjük az új szerepeket is. Végezetül 

megvizsgáljuk néhány szerepkör projekten belüli kölcsönhatását. 

5.1. A szerepkörök funkciója 

Nem létezik olyan egységes, átfogó, szabványos leírás, amely az összes informatikai munkakört definiálná, a 

SOA projektekről nem is beszélve. Számos munkához írnak elő képesítéseket, meghatározott tudásalapot, 

esetleg kognitív teszteket, ezek a minősítések azonban nem mindig tükrözik a jelentkező alkalmazható tudását, 

képességeit vagy kreativitását. Mivel a csapat mérete, a terhelés, a munka típusa és a problémák megoldásában 

érintettek jelentős eltérést mutatnak a vállalatok, iparágak és földrajzi régiók szintjén, szakértőkkel felvértezett 
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rugalmas csapatokra van szükség. Az ilyen csapatok koordinálásához a vezetőknek (tervezőknek és 

menedzsereknek) a puszta ténytudáson túlmenően bizonyítaniuk kell az előbb említett képességek meglétét. 

A könyvben a szerepkör fogalom segítségével próbálunk rendet teremteni a káoszban. A szerepkörök a projekt 

fázisaihoz kapcsolódnak, és olyan absztrakciós rétegek határoznak meg, amely elkülöníti a tényleges munkaköri 

leírásokat a humán erőforrásoktól. A projekten dolgozó csapat minden tagjához legalább egy szerepkör tartozik. 

A projektmenedzsment és a tervezési módszertanok már régóta szerepkörökkel dolgoznak. A szerepkör fogalma 

egy általánosan érthető szókincset rögzít, amely hatékony eszköznek bizonyult a projekt indítási szakaszában. A 

szerepkör nem azt jelenti, hogy egyetlen személynek kell a szerepköréhez társított összes feladatot elvégeznie; 

ehelyett a szerepkörök identitásokat (egyén, csapat, szervezet stb.) jelentenek, akik betöltik a folyamat kijelölt 

részét. 

5.2. Szerepkörök és készségek 

Minden bizonnyal hasznos, ha beazonosítjuk a projektünkhöz szükséges szerepköröket, ennél azonban sokkal 

lényegesebb, hogy megtaláljuk a megfelelő képességű és szakértelemmel rendelkező embereket. A 

szolgáltatások technológiai értelemben rendszerint könnyűsúlyúak és egyszerűek, többek között ebben rejlik 

erejük. Ez a technológia megnyitja az utat az elszigetelt heterogén rendszerek együttműködése előtt. Az új 

lehetőségekkel azonban együtt járnak az újabb hibaforrások. A SOA projekt valószínűleg új típusú, de 

feltehetően nem kevésbé összetett projektnek fog számítani a vállalat életében. 

A SOA projektcsapat összeállításának tükröznie kell ezeket a konkrét kérdéseket, továbbá tartalmaznia kell a 

megfelelő szakértelemszinteket és rátermettséget. Lehetőleg olyan tagokból álljon a csapat, akik a 

legkülönfélébb platformokon dolgoztak, változatos technikai problémákkal szembesültek korábban, illetve 

eltérő szakterülethez tartoznak. Ez különösen fontos a SOA tervező esetében. Amennyiben nem találunk a 

feltételeknek megfelelő tervezőt, érdemes külsős (részmunkaidős) tervezőket foglalkoztatni a hiányosságok 

pótlására. 

5.3. A projekt fázisai 

A fejlesztési projektek különböző szakaszokból állnak, melyek eltérő szakértelmet és együttműködést kívánnak 

a teljes életciklus során. Ez alól a SOA projektek sem kivételek. A szervezet módszertani választásától 

függetlenül (vízesésmodell és a többiek) a legtöbb projekt az alábbi fejlesztési fázisokon megy keresztül: 

• Követelménytervezés 
• Szakterületi elemzés 
• A megoldás architektúrájának felvázolása 
• Magas és alacsony szintű tervezés 
• Elemzés és tervezés (ez manapság leginkább objektumorientált elemzést és tervezést [OOAD], illetve 

adatbázis-tervezést jelent) 
• Különböző tesztfázisok (egység-, integrációs, rendszer- és átvételi tesztek) 
• Éles beüzemelés 
• Karbantartás 
• Kezelés 

Az olyan szempontok, mint a szolgáltatásmodellezés (pl. durva vagy finom interfész használatának kérdése), a 

SOAP motor kiválasztása (pl. IBM WebSphere SOAP, Apache Axis, Apache SOAP 2.3 stb.) és az 

együttműködési tesztek megszervezése elsősorban egy webszolgáltatás-specifikus megközelítésnél kerülnek 

előtérbe. Az egyes szempontoknál felmerülő kérdések változóak; a szolgáltatásmodellezéshez például más 

gyakorlatra és gondolkodásmódra van szükség, mint az együttműködési tesztek elkészítéséhez. 

5.4. A szerepkörök vizsgálata és adaptálása 

A következő szakaszokban megnézzük, hogyan alakulnak a szerepkörök a SOA fejlesztési projektekben. Az 

áttekinthetőség érdekében két csoportra osztottuk a szerepköröket (hagyományos és új szerepkörök), leírásukat a 

két kategória integrációjának kérdései követik. 

Mivel a SOA projekt is csak egyféle fejlesztési projekt, nem meglepő, hogy találkozunk ismerős 

szerepkörökkel, amiket a hagyományos szerepkörök csoportjába tudunk sorolni. Ezek közül azonban néhány 
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szerepkör további, SOA-val kapcsolatos feladattal bővül. SOA tapasztalataink azt mutatják, hogy új szerepekre 

is szükség van, ezeknek külön részt szenteltünk. Kérjük az Olvasót, tartsa szem előtt, hogy az alábbiakban 

általános szerepkörleírások következnek, nem pedig részletes munkaköri leírások. 

5.5. Hagyományos szerepkörök 

Kezdjük azzal a hat szerepkörrel, amellyel már valószínűleg találkoztunk (vagy akár dolgoztunk is benne): ezek 

a projektmenedzser, az üzleti elemző, a tervező, a fejlesztő, a biztonsági szakértő és a rendszer- és adatbázis-

adminisztrátor. Megjegyzendő, hogy ez a lista természetesen nem kizárólagos, és nem minden szervezet 

esetében alkalmazható. Emiatt a listát csak a legelterjedtebb szerepkörökre korlátoztuk, amelyekkel a SOA 

projektekre is érvényesek. 

5.5.1. Az informatikai projektmenedzser 

A projektmenedzser a csapat általános irányításáért felel, vezető szerepet tölt be. A projektmenedzser határozza 

meg és követi nyomon a projekt ütemtervét, és osztja szét a feladatokat a csapat tagjai közt. A SOA projekteknél 

további képességek és ismeretek szükségesek a jó teljesítményhez, lásd a 4.5.5.11. szakaszban a SOA 

projektmenedzser leírását. 

5.5.2. Az üzleti elemző 

Az üzleti elemző az üzleti felhasználók által meghatározott funkcionális követelményeket gyűjti össze, továbbá 

szakterületi tudást képvisel a csapatban. Értenie kell az üzleti nyelvet, emellett ipar- és szakterület-specifikus 

ismeretekkel kell rendelkeznie. SOA környezetben az üzleti elemző komponensalapú modellezést használ. Ez a 

technika teszi lehetővé a vállalat különálló komponensekből felépülő modellezését, elősegítve ezáltal az 

innovációs és fejlődési lehetőségek felismerését. 

5.5.3. A tervező 

A projekt technikai vezetője. Feladata a megoldás logikai és fizikai elrendezésének (szerkezetének) és azok 

összetevőinek a kidolgozása. 

5.5.4. A fejlesztő 

A fejlesztő készíti el és teszteli a szoftver implementációját. SOA projekteknél nem módosul jelentősen ez a 

szerepkör, az egyetlen eltérés abban nyilvánul meg, hogy a megírt kód valójában a szolgáltatások 

implementációjának a kódja lesz. Emiatt a fejlesztőt szolgáltatásfejlesztőnek tekinthetjük. 

5.5.5. A biztonsági szakember 

A biztonsági szakember felel a biztonsági irányelvek meghatározásáért és az ezeknek az elveknek megfelelő 

biztonsági eszközök kifejlesztéséért. A szerephez kapcsolódó feladatok részletes leírását a 8. fejezetben 

olvashatjuk. 

5.5.6. A rendszer- és adatbázis-adminisztrátor 

Ehhez a szerepkörhöz tartozik az infrastruktúra (hardver, operációs rendszer, adatbázis-kezelő rendszerek és 

köztesréteg) felállítása és folyamatos karbantartása. Az információs integráció egyes kérdéseit már ismertettük a 

3. fejezetben. Ez a szerepkör a klasszikus értelemben vett adatbázis-kezelés területhez tartozik. 

5.5.7. A szolgáltatásbeüzemelő 

A szolgáltatásbeüzemelő telepíti a fejlesztés végtermékeit a futtató környezetbe, csonkokat és vázat generál a 

WSDL leírók alapján, amiket az implementációikkal együtt telepít, továbbá a szolgáltatásspecifikus 

telepítésleírók alapján kezelési konfigurációt és JAX-RPC (XML-alapú távoli eljáráshívásokhoz írt Java API) 

leképezéseket biztosít. 

5.5.8. A szolgáltatás-integrációs tesztelő 
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A szolgáltatás-integrációs tesztelő hatáskörébe tartoznak a közismert tesztelési szakaszok, mint az integrációs, 

terhelési és átvételi tesztek. A tesztelő készíti el a szolgáltatások együttműködését és megfelelését ellenőrző 

teszteseteket. Ezt az egyben minőségbiztosítói szerepkört legtöbbször a tervező vagy az irányító szerv 

valamelyik tagja kapja. 

5.5.9. A szerszámkovács 

A szerszámkovács feladata a SOA projekt különféle szempontjaihoz kapcsolódó szkriptek, generátorok és egyéb 

kisegítő eszközök tervezése és implementálása. A webszolgáltatások szabványosítása lehetővé teszi az egyénre 

szabott WSDL, JAX-RPC vagy JSR-109 tudatos eszközök fejlesztését. 

5.5.10. A tudásközvetítő szakember 

Ez a szerepkör biztosít belépési pontot a tárgyi szakértők és oktatók számára, akik elmélyült ismereteikkel 

gyarapítják a csapat tudását SOA, igény szerinti működés, de leginkább webszolgáltatások és implementációs 

eszközök témában. A követelményelemzés során megállapított használati esetek vonatkozásában ezt a szerepet 

könnyen betölthetik az ún. ügyfél-proxik, akik a SOA-hoz érkező egyéni kéréseket jelképezik. 

5.5.11. A SOA projektmenedzser 

Ez a szerepkör a klasszikus projektmenedzser továbbfejlesztése. A SOA projektmenedzsernek nemcsak 

rövidebb szállítási ciklusokkal kell számolnia, hanem új átvételi modelleket kell kidolgoznia. A 

projektmenedzser a szolgáltatókkal közösen állapítja meg a megfelelő szolgáltatásszintű egyezményeket és az 

erőforrások felhasználását. Ez a szerep egyre növekvő fontossággal bír az aggregált szolgáltatások 

(szolgáltatásokból álló szolgáltatások) elterjedésével. 

5.5.12. A SOA rendszeradminisztrátor 

Ebben a szerepkörben a rendszeradminisztrátor a platform infrastruktúrájának kezelésén és felügyeletén 

túlmenően a SOA üzleti és szolgáltatásszintű egyezményeit is kezeli. 

5.6. Új szerepkörök 

Az átértékelt szerepeken túl további SOA szerepköröket azonosíthatunk be, ezek a SOA tervező, a 

szolgáltatásmodellező, a folyamatáram-tervező, az integrációs szakértő, az együttműködési tesztelő, a UDDI 

adminisztrátor, a UDDI tervező és a szolgáltatásirányító. 

5.6.1. A SOA tervező 

A hagyományos tervező SOA tervezővé fejlődik, aki az üzleti és a szakmai oldal között közvetít. A strukturális 

felépítéssel foglalkozó klasszikus szoftvertervező helyett a SOA tervezőt leginkább egy városépítészhez lehetne 

hasonlítani, akinek magas szintű rálátása van a projektre. A szerepet betöltő személy egyben az üzlet–IT 

leképezésért is felel azáltal, hogy az üzleti műveleteknél használt elképzeléseket és fogalmakat lefordítja az 

informatikai infrastruktúra nyelvén ismert szakszavakra. Ezen szerepében a SOA tervező a 

szolgáltatáskérelmező és a szolgáltató összekapcsolását is megtervezi, illetve tisztázza a nem funkcionális 

szolgáltatáskövetelményeket. 

5.6.2. A szolgáltatásmodellező vagy -tervező 

A szolgáltatásmodellező adat- és funkcionális modellezéssel határozza meg a szolgáltatás-interfészeket, 

beleértve a kommunikáció során küldött üzenetek sémáját. Az egyezmények kidolgozása során a 

szolgáltatásmodellező együttműködik a SOA tervezővel. 

5.6.3. A folyamatáram-tervező 

Ez a szerepkör az integrációs szakértő helyét veszi át; az explicit, deklaratív és szolgáltatás-összehangoló 

(aggregáció vagy kompozíció) lehetőségeket vizsgálatával foglalkozik, valamint az adott üzleti folyamatokat 

megvalósító technikai folyamatok áramát követi nyomon. A szerep legtöbbször opcionális. 

5.6.4. A szolgáltatásfejlesztő 
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A szolgáltatásfejlesztő általában a J2EE-hez hasonló programozási modellekben jártas, a webszolgáltatásokat és 

az XML-t alaposan ismerő vállalatiszoftver-fejlesztő. A szerepkör része a szolgáltatás-interfészek és 

implementációk fejlesztése a szolgáltató oldalon, valamint a szolgáltatást meghívó kód megírása a kérelmező 

oldalán. A szolgáltatásfejlesztő rendelkezik feltehetően a legnagyobb eszköztámogatással. A SOA fejlesztői 

környezetek a szolgáltatásalapú komponensek fejlesztését és üzembe helyezését támogató eszközöket 

biztosítanak. 

A SOA tervező feladata annak ellenőrzése, hogy a szolgáltatásfejlesztők ne vigyék túlzásba a modern 

technológiák alkalmazását. Könnyű ugyanis az alkalmazáslogika bármely részét szolgáltatássá alakítani a bevált 

gyakorlatok és a szolgáltatások granularitásának figyelembe vétele nélkül, ami károsan hat az általános 

teljesítményre és kezelhetőségre. Ellenben hasznos lehet azokat a lényeges számításokat végző függvényeket 

szolgáltatássá alakítani, amelyekre több szolgáltatásnak is igénye van. 

A WS-* vagy J2EE szabványokkal dolgozó szolgáltatásfejlesztő további alszerepkörökkel is rendelkezhet: 

• Webszolgáltatás-tervező és -programozó, J2EE, C++ vagy .NET gyakorlattal. 
• Meglévő komponensek integrációjáért és átalakításáért felelős tervező, szolgáltatássá alakítási gyakorlattal 

5.6.5. Az integrációs szakértő 

Az integrációs szakemberek a szolgáltatásmodellező és a folyamatáram-tervező munkájának közvetítői és 

felhasználói. Általában széles körű tudással rendelkeznek az integráció területén, mivel egyaránt kell érteniük a 

SOA rendszerekhez, a vállalati integrációs eszközökhöz, az üzleti folyamatokhoz és a Java vagy egyéb 

programozási nyelven írt alkalmazásokhoz. A WebSphere Business Integration Workbench™-hez hasonló 

eszközök összetett rendszerek felépítését teszik lehetővé a meglévő szolgáltatások alapján. 

5.6.6. Az együttműködési tesztelő 

Az együttműködési tesztelő garantálja a kérelmező és a szolgáltató oldali implementációk zökkenőmentes 

együttműködését. A tesztelő további feladata, hogy ellenőrizze, megfelelnek-e a szolgáltatások a WS-I (Web 

Services Interoperability) vagy egyéb ipari szabványoknak. 

5.6.7. A UDDI adminisztrátor 

A UDDI adminisztrátor határozza meg, hogy egy általános UDDI adatmodellt hogyan lehet testre szabni és 

szolgáltatásokkal benépesíteni. Akárcsak a folyamatáram-tervező, ez a szerepkör is többnyire opcionális. Utóbbi 

attól is függ, hogy a szervezet UDDI-t vagy saját fejlesztésű adatmodellt használ. Saját modell esetén szükség 

lehet egy hasonló szerepkörre, melyet általában az IT irányítási szerv valamelyik tagja tölt be. 

5.6.8. A UDDI tervező 

Alkalomadtán szükség lehet egy UDDI tervezőre, aki a UDDI regisztrációs adatbázis tervezéséért és 

felépítéséért felelős. A UDDI regisztrációs adatbázis az a hely, ahol a szolgáltatásokat közzéteszik és a SOA 

különböző szintjein elérhetővé teszik. 

5.6.9. A szolgáltatásirányító 

Ez a meghatározó szerepkör a vállalat határain átnyúló felelősségkört ad, legfontosabb feladata az adott 

vállalkozás szempontjából lényeges üzleti folyamatok kijelölése és annak azonosítása, hogy kihez tartoznak a 

szolgáltatások. Erre a szerepkörre a SOA tervező vagy az üzleti elemző lehet alkalmas. 

5.7. A hagyományos és az új szerepkörök összevonása 

Az új szerepkörök jelentős része valamelyik korábbi szerepkör továbbfejlesztése (pl. SOA tervező, 

szolgáltatásfejlesztő). Úgy véljük, hogy jogos az új szerepkörök átnevezése, mivel az új névválasztás jobban 

tükrözi a projekt egészének adott aspektusát. Korábban már említettük, hogy egy személy általában több kalapot 

visel, más szóval több szerepköre van. A projekttel járó kockázatokat csökkenti, ha a csapattagok eltérő 

technikai háttérrel és szakértelemmel rendelkeznek. Vannak olyan helyzetek, amikor csak a különböző egyének 

célirányos együttműködése segíthet felismerni a projekt kritikus kérdéseit és vezethet el a jó megoldáshoz. 
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Másrészről viszont minden újabb taggal nő a kommunikációs többlet. Arra a kérdésre, hogy mi alapján 

rendeljük a szerepköröket emberekhez, szintén nincs egyértelmű válasz, a vélemények erősen eltérnek e téren. 

Mint korábban kifejtettük, a szerepek kiosztását befolyásolja az adott helyzet, a rendelkezésre álló szakértelem 

és tapasztalat, továbbá a projekt hatóköre. 

Mielőtt még hosszas vitát kezdeményeznénk az optimális csapatfelállásról, vessünk egy pillantást a következő 

helyzetre. Egy fiktív biztosítási cég úgy dönt, hogy új középirodai üzleti alkalmazásokra van szüksége a 

kockázatok és irányelvek kezeléséhez. A rendszernek két J2EE-alapú háttérrendszerrel kellene kapcsolatba 

lépnie, melyek közül az egyik EJB-t, a másik pedig szervleteket, JSP-t és JDBC-t használ. 

A fejlesztési projekt korai szakaszában a példában ismertetett szerepeket kiosztják a csapattagok közt. A 

webszolgáltatás-specifikus tevékenységek mellett meghatározzák és kiosztják a hagyományos feladatokat és 

szerepköröket is. Egy lehetséges csapatfelépítést szemléltet a 4.1. táblázat. A táblázatból kiolvashatjuk az új 

szerepköröket, a hozzá tartozó feladatokat, a szakmai előfeltételeket és az eszköztámogatást, továbbá 

felsoroljuk, hogy az egyes szerepkörök milyen más szerepkörökkel lépnek rendszeresen kapcsolatba. 

4.1. táblázat - Néhány új SOA szerep felelősségköre 
 

Szerepkör Feladatok Együttműködő felek Szakmai 

előfeltétel 
Eszköztámogatás 

SOA tervező Megoldásvázlat 

készítése, 

követelmények 

elemzése, 

architekturális 

döntések, 

komponensmodellezé

s, működési 

modellezés, az üzleti 

kérdések és 

szolgáltatások 

közzététele 

A többi csapattag, 

illetve az érintett 

üzletágak (LoB – 

line-of-business) 

képviselői 

Általános 

informatikai 

architektúrák, 

J2EE 

technológiák, 

XML, XML 

séma, 

webszolgáltatáso

k, SOA 

koncepciók, 

platformok, 

bevált 

gyakorlatok, 

üzleti ismeretek 

UML-

szerkesztők, 

irodai 

alkalmazások 

Szolgáltatásmodelle

ző 
Interfészek tervezése, 

WSDL-szerkesztés 

(fentről lefelé, lentről 

felfelé, középen 

összefutó) 

Üzleti elemző, SOA 

tervező, 

szolgáltatásfejlesztő 

WSDL XML 

séma és névterek, 

J2EE 

technológiák 

WSDL-

szerkesztők, 

Javából WSDL-t 

generáló 

eszközök 

Folyamatáram-

tervező 
Üzleti folyamatok 

modellezése, atomi 

szolgáltatások 

láncokká 

(folyamatokká) 

fűzése 

Szolgáltatásmodellez

ő, üzleti elemző, 

SOA tervező, LoB 

képviselők 

BPEL4WS, 

WSDL 
Grafikus 

árammodellező 

eszközök, 

BPEL4WS 

generátorok, 

megfelelő 

futásidejű 

támogatás 

Szolgáltatásfejlesztő Szolgáltató oldali 

kódolás, kérelmező 

oldali kódolás, 

szükség esetén SOAP 

fejléc kezelők írása, a 

kód dokumentációja 

SOA tervező, 

szolgáltatásmodellez

ő, együttműködési 

tesztelő 

J2EE, XML, 

SOAP, WSDL 
A fejlesztő 

környezetek 

webszolgáltatás-

készítő varázslói, 

WSDL-ből Java 

kódot generáló 

eszközök 
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Együttműködési 

tesztelő 
WSDL ellenőrzése, 

SOAP-borítékok 

nyomkövetése, 

megfelelési tesztek, 

hibaelhárítás 

Szolgáltatásfejlesztő

k (kérelmezői és 

szolgáltatói oldalról 

egyaránt) 

SOAP, WSDL, 

WS-I profilok 
TCP/IP alagutak 

és monitorok, 

WS-I 

teszteszközök 

Mivel a szerepkörök meghatározása a konkrét projekttől függ, a szerepek emberekhez rendelését nem lehet 

szabványos módon előírni. Ezeket a hozzárendeléseket a SOA projektvezető a SOA tervezővel karöltve a 

munkaprojekten belüli szétosztásánál használhatja fel. 

 

4.3 

A korábban említett szerepeken kívül Olaf Zimmerman és Frank Müller „Webszolgáltatás-projektek 

szerepkörei” című developerWorks cikkében további kiegészítő listát találhatunk. 

6. Összefoglalás 

Miután összeállítottuk a SOA projekt irányításához szükséges csapatot, megkezdődhet a szolgáltatások 

modellezése és az architekturális tervezés, mely magában foglalja az informatikai infrastruktúra kialakításának 

kérdéseit is. A modellezéshez célszerű formális módszereket alkalmazni. A következő fejezetben bemutatjuk a 

modellezési tapasztalataink során szerzett bevált gyakorlatokat és módszereket. 

7. IBM developerWorks 
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5. fejezet - Elemzés és tervezés 

Minden ragyogó ötletet kigondoltak korábban. Merjük újragondolni őket. 
—Johann Wolfgang von Goethe 

Az elmúlt évtizedben a vállalatok különféle módszerekkel közelítették meg a SOA rendszerek elemzésének és 

tervezésének kérdését. A SOA széles körű térnyerésének és növekvő népszerűségének köszönhetően elérkezett a 

szolgáltatásorientált elemzési és tervezési módszertanok és technológiák bevezetésének ideje. 

Ebben a fejezetben bemutatunk néhány, a szolgáltatásorientált rendszerek fejlesztésénél releváns elemzési és 

tervezési szempontot, melyek a nyílt szabványok és technológiák fogalomrendszerével dolgoznak, továbbá az 

iparban kipróbált, bevált szoftverfejlesztési elvekre és módszerekre épülnek. 

A 4. fejezetben megtárgyaltuk a SOA projektek indításának körülményeit és a szolgáltatások fejlesztéséhez 

szükséges szerepköröket. A 6. és 7. fejezetben tovább haladunk az iránytű mutatói mentén, olyan témákat 

érintve, mint az újrafelhasználható architekturális minták, a nem funkcionális követelmények és a szolgáltatás 

minősége. 

1. Szolgáltatásorientált elemzés és tervezés 

Az informatikusok az elmúlt négy évtizedben a megbízható és hatékony vállalati szoftverek fejlesztéséhez 

szükséges technikák és módszerek korszerűsítésén, javításán dolgoztak. Több modell is készült a vállalati 

szoftverek fejlesztésére vonatkozóan. Az egyszerű eljárások, a strukturált programozás, az adatfolyam-

programozás és az objektumorientált programozás csak néhány a ma is széles körben használt módszerek közül. 

Bár minden paradigma új fogalmakat és elveket vezetett be, valójában mindegyik valamelyik korábbi 

megközelítést vitte tovább. A modularitás mint tervezésminőségi szempont például a strukturált programozásra 

vezethető vissza, míg az információrejtés (bezárás) ötlete az objektumorientált programozásból származik. A 

szoftver készítéséről alkotott nézetek fejlődésével párhuzamosan fejlődtek az elemzést és tervezést támogató 

eszközök és módszerek, javultak a futtató környezetek. 

A jó hír az, hogy a hosszú fejlődésnek köszönhetően olyan józan elveket, elfogadható megszorításokat és bevált 

gyakorlatokat sajátítottunk el, amelyek mára beépültek a korszerű szoftverekbe. Az architekturális tervezés 

folyamatosan fejlődő keretei tovább változnak az újabb modellek megjelenésével. 

 

5.1 

Az egymásra épülő ötletek hosszú sorát jelenleg a szolgáltatásorientált és eseményvezérelt programozás zárja. 

Akárcsak a többi megközelítés, ez a paradigma is magában foglalja a korábbi modellek számos előnyét, az előző 

korokban szerzett értékes tanulságokra épít és új fogalmakat, mintákat, gyakorlatokat vezet be. 

A kérdés az, hogy mit vegyünk figyelembe a szakterületi követelmények elemzésénél, mi alapján válasszuk ki a 

jelöltek közül a szolgáltatásra érdemeseket, és mi alapján tervezzük meg a követelményeket legjobban kielégítő 

szolgáltatásokat? A válasz az, hogy számos jól működő és közismert megfontolás továbbra is érvényben marad, 

de érdekes módon a SOA új ötletekkel is előhozakodik – ezekkel fogunk foglalkozni a fejezet további részeiben. 

1.1. A modellezésről általánosan 

Különösen figyelemreméltó, hogy a SOA-tól függetlenül általánosan megnőtt a modellezés iránti érdeklődés. 

Az OMG megalkotta a modellvezérelt architektúrákhoz (MDA – Model-Driven Architecture) kapcsolódó 

szabványokat, és kifejlesztette a kereskedelmi és egyéb célú szoftverek fejlesztésénél használt módszertanokat 

támogató UML-t (Unified Modeling Language). Mások az üzleti folyamatok modellezéséhez (BPM – Business 

Process Modeling) javasoltak szabványokat és technológiákat. 
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Amit korábban „elemzés és tervezés” néven emlegettek, az manapság gyakran a „modellezés” címkét viseli. Ez 

a fejlemény az elméleti alapok újszerű, formális és szigorúbb megközelítésére utal, és elismeri, hogy a 

követelményelemzés, az architekturális tervezés és a futtatható kód generálásánál előforduló definíciók, 

finomítások és átalakítási tevékenységek egy kontinuumon helyezkednek el. Egyesek vitatják, hogy a 

modellezés nagyobb szigort jelentene, az azonban nem kétséges, hogy a SOA megoldások fejlesztéséhez kiváló 

eszközt biztosítanak. 

1.2. Absztrakciós rétegek 

Sokan írtak már az absztrakció és a vállalati szoftverek réteges megközelítésének értékéről. Az absztrakció segít 

rendezni gondolatainkat, nézeteinket, dokumentációnkat, és biztosítja, hogy ne vesszünk el a lényegtelen 

részletekben (lásd 5.1. ábra). 

5.1. ábra - A SOA absztrakciós rétegei 

 

A SOA összes rétegét termékek kategóriái jellemzik, melyek mindegyike eltérő tulajdonságokkal és kapcsolati 

viszonyokkal rendelkezik. 

A vállalati réteget például az üzleti modell jellemzi, ami a vállalat által folytatott üzleti tevékenységeket írja le, 

míg a folyamatrétegre az üzleti folyamatok leírásai jellemzők, amik együttesen az üzleti modellt testesítik meg. 

Ha megváltoztatjuk az üzleti modellt a vállalati szinten, a folyamatréteget is át kell gondolnunk, ami további 

változásokat idézhet elő az alsóbb rétegekben. Az egyes rétegekhez tartozó követelmények elemzése egy sor 

architekturális és tervezési döntést vonhat maga után, melyek mindegyikét naplózni kell a visszakövethetőség 

érdekében, és gondoskodni kell arról, hogy a döntések időben kövessék a bevált gyakorlatokat. A 6. fejezetben 

bemutatjuk, hogyan lehet az architekturális döntéseket megragadni úgy, hogy azok újrafelhasználhatóak 

legyenek az egész vállalaton belül. 

1.2.1. Vállalati réteg 

A vállalati rétegben számos meglévő architekturális keretrendszer (pl. a Zachman-keretrendszer) és módszertan 

közül választhatunk, melyeket a SOA néhány új termékkel és architekturális megfontolással egészít ki. 

Egy adott vállalat működését leíró üzleti modell minden valószínűség szerint azonosítja azokat a kritériumokat, 

amelyek segítségével eldönthető, hogy az egyes üzleti folyamatok alapvető kompetenciának (melyek 

versenyelőnyt nyújtanak és szigorú ellenőrzés alatt állnak) vagy kiegészítő kompetenciának (amelyek 

valamelyik partnerhez delegálhatók) számítanak. Az üzleti modellel kapcsolatban lásd a 2. fejezetet. 

Bár ezek a kritériumok nem számítanak újdonságnak a legmagasabb szinten lévő vállalkozások számára, 

fontosságuk egyre nő, mivel a SOA lehetővé teszi a partnerkapcsolatok kiépítését a folyamat- és 

szolgáltatásrétegben, és javítja a vállalat válaszkészségét. 

1.2.2. Folyamatréteg 

A folyamatrétegben is régóta meglévő, jól működő keretrendszerek és módszertanok széles kínálatával 

találkozhatunk. Feladatuk a vállalati üzleti modell folyamatainak azonosítása és jellemzése. Minden folyamat 
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egyedülálló módon kezeli a hozzárendelt üzleti funkciók ellátását, céljai elérése érdekében pedig alfolyamatokra 

is bontható. 

 

5.2 

Az alfolyamatokat további részekre lehet bontani, melyek feltárják a szolgáltatások közötti függőségeket. 

Gyakran előfordul, hogy az egyazon üzleti folyamat érdekében csoportosított alfolyamatok összessége 

egyedinek számít a vállalaton belül, ez azonban nem feltétlenül érvényes azokra a vállalatokra, amelyek 

felvásárlások útján növekedtek – esetükben gyakran találkozhatunk duplikátumokkal. A folyamatréteg 

benépesítésére leginkább a fentről lefelé építkező megközelítések alkalmasak, mint a BPM vagy a CBM (lásd a 

CBM-ről szóló részt a fejezet későbbi részében). 

A folyamatrétegnek kiemelt szerep jut a SOA modellben, mivel egyes folyamatok modellezhetők és később 

szolgáltatássá alakíthatók. Ezen a ponton sajnos felmerül a „folyamat” és a „szolgáltatás” fogalom keveredése. 

Mi számít folyamatnak, és mit tekinthetünk szolgáltatásnak? Tapasztalataink azt mutatják, hogy a két fogalom 

leginkább a tervezett felhasználás alapján különböztethető meg. A folyamatokat egyszer definiálják, és ideális 

esetben egyetlen környezetben kerülnek felhasználásra. A szolgáltatásokat ezzel szemben sokszor és eltérő 

környezetben (pl. különböző üzleti folyamatok, vállalati részlegek és üzletágak) használják fel. 

1.2.3. Szolgáltatásréteg 

A szolgáltatásréteg absztrakciót az üzleti feladatokat végrehajtó szolgáltatások jellemzik. A SOA modellben 

legtöbbször ez a réteg tölti be a magasabb szintű vállalati és folyamatréteg, valamint az alacsony szintű 

komponens- és objektumréteg közti híd szerepét. Egyes üzleti elemzők ezt a réteget használják az üzleti 

szempontból kritikus funkciók azonosítására, míg az informatikai szakemberek ebben a rétegben határozzák 

meg az üzleti elemzők által felállított követelményeknek megfelelő technikai funkciókat. Ezeket a funkciókat 

gyakran a vállalati alkalmazásterület integrációs pontjainak tekintjük. 

 

5.3 

Minden szolgáltatás egyszerűbb szolgáltatásokból tevődik össze, melyek maguk is több komponensből állnak. 

Bevezethetünk például egy számlázó szolgáltatást, amely egy ügyféladatokkal dolgozó és egy megbízásokat 

feldolgozó szolgáltatástól függ. A két szolgáltatás működését az alacsonyabb rétegben található komponensek 

biztosítják, például egy CICS tranzakciókezelő és néhány AS/400 program. A szolgáltatásréteg számos 

szolgáltatásának technikai leképezésében segítségünkre lehetnek az elektronikus kereskedelemhez készült IBM-

minták. 

1.2.4. Komponensréteg 

A SOA modell komponensrétege komponensek sokaságának ad helyet, melyeket később felhasználhatunk 

szolgáltatások összeállításához. A lentről felfelé történő megközelítés során a meglévő alkalmazásokban 

gyakran találunk olyan komponenseket, amelyek alkalmasnak bizonyulnak az újbóli felhasználásra. Sajnos 

rendszeresen előfordulnak olyan esetek, amikor ugyanazt a funkciót több komponensimplementáció is 

megvalósítja, tipikusan például az ügyfél adatainak lekérését, ilyenkor ki kell választani egyet a sok megoldás 

közül, hogy a működési környezet ne tartalmazzon redundáns példányokat. Az implementációk közti választás 

önálló tevékenységgé válik (lásd 5.2.4. szakasz). 
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Az ebben a rétegben lévő komponensek a SOA szolgáltatások alkotóelemei. Bár lesznek olyan komponensek, 

amelyeket egy új szolgáltatáskövetelmény megvalósítására hoznak létre, a legtöbb komponenst a meglévő 

rendszerekből veszik át és alakítják igény szerint. Ezekben a meglévő rendszerekben a komponensek számos 

különböző technika és technológia felhasználásával készültek. 

1.2.5. Objektumréteg 

Az objektumréteg absztrakció a SOA üzleti funkciók által igénybe vett változatos üzleti objektumokat, azok 

attribútumait és viselkedését tartalmazza. Ebben a rétegben jól ismert elemzési és tervezési technikák (Yourdon 

és Coad) segítik az objektumosztályok, tulajdonság- és viselkedésöröklési viszonyok és egyéb kapcsolatok 

feltárását. Az objektumokból épülnek fel a felsőbb rétegbeli komponensek. 

Érdemes megjegyezni, hogy bár a SOA nem hoz új fogalmakat az objektumrétegbe, a „szolgáltatás” alapötletét 

nyilvánvalóan az objektum metódusokból meríti. Ez a terminológiai átfedés azonban megtévesztő lehet. Az 

OOAD által bevezetett egyik legfontosabb tevékenység a szolgáltatások azonosítása és jellemzése funkcionális 

interfészeik alapján. Míg egyes szolgáltatásokat belső felhasználásra terveztek, mások nyilvánosak, kívülről is 

elérhetőek. Sok tekintetben hasonló tevékenységek jellemezték a korai strukturált programozási módszereket. A 

SOA szolgáltatások tervezése és elemzése az OOAD ötleteiből merít, azonban azokat továbbviszi azáltal, hogy 

egyes interfészeket magasabb szinten, a szolgáltatásrétegben tesz elérhetővé (tehát nem pusztán publikus 

metódusokról van szó). 

A modern SOA gyakran objektumokat használ a szolgáltatások implementálására. Ilyenkor választani kell, hogy 

a szolgáltatás meghívása nyílt szabványokon keresztül, azaz a szolgáltatásréteg eszközeivel történik, vagy a 

komponens- vagy objektumréteg programnyelvi hívási mechanizmusait használja. A döntésnél figyelembe kell 

venni a szolgáltatás fontosságát, és a teljesítményt meg egyéb nem funkcionális követelményeket befolyásoló 

csatolási módszerek alkalmazhatóságát. 

1.3. Újrafelhasználás 

Miután benépesítettünk minden egyes SOA absztrakciós réteget, könnyű belátni, hogy fentről lefelé haladva 

drámaian nő a termékek száma, az üzleti modellektől az üzleti folyamatokon át a szolgáltatásokon keresztül a 

komponensekig és az objektumokig. Egy tipikus vállalati forgatókönyvet minden rétegben jelentős mértékű, 

nem kívánatos redundancia jellemez, több üzleti folyamat kapcsolódik például a szállítási lánchoz, a hitel 

ellenőrzését redundáns szolgáltatások végzik, megkettőzött komponensek tartoznak a leltárhoz, a legalsó 

rétegben pedig esetenként sok-sok különféle objektum reprezentálja az ügyfeleket. 

A SOA célja a rétegek újrafelhasználhatóságának növelése, amihez egyrészt a redundáns képességek 

refaktorálása, a közös funkcionalitás támogatása és közzététele, továbbá az új, üzleti szempontból értékes 

funkciók újrafelhasználható tervezése szükséges; másrészről az újrafelhasználhatóság előfeltétele egy erős 

irányítási szerv, amely mérhető számokkal igazolja az újrafelhasználás hatását az informatikai költségek 

csökkenésére és a rövidebb piacra dobási időre. 

1.4. A szolgáltatások egységbezárása 

Az absztrakció a SOA modellezők kedvelt technikája, segítségével a rendszer leglényegesebb jellemzőire 

tudnak összpontosítani, emellett könnyebbé teszi a rendszer komplexitásának kezelését. Az absztrakciót talán a 

szolgáltatások bezárása (információrejtés) követi a fontossági sorrendben. Annak ellenére, hogy a bezárás 

nagyon lényeges, az alapötlete igen egyszerű. 

Minden szolgáltatás egy interfészen keresztül érhető el a fogyasztók számára, amely bezárja, más szóval elrejti a 

szolgáltatók implementációit (lásd 5.2. ábra). Több pontot is ki szeretnénk itt emelni. Először is, a fogyasztónak 

nem kell ismernie vagy felkészülnie a szolgáltató megvalósításának részleteire. Ennek következtében akár több, 

eltérő implementáció is kielégítheti a fogyasztók kéréseit, a SOA rendszer rugalmasságát növelve. Másodszor, a 

szolgáltatónak sem kell figyelembe vennie a szolgáltatáshívó implementációját. A fogyasztók és szolgáltatók 

laza csatolása lehetővé teszi, hogy anélkül jelenhessenek meg új fogyasztótípusok, hogy a szolgáltatóknak 

módosítania kellene a szolgáltatás implementációján. 

5.2. ábra - Szolgáltatások bezárása: interfész és implementációk 
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A szolgáltatás-interfészek modellezésénél tehát biztosítani kell az implementációfüggetlenséget, el kell szakadni 

a platform, operációs rendszer, programozási nyelv, szolgáltató helye vagy időzítési kérdésektől. Ezenkívül 

fontos, hogy a szolgáltatás-interfészeken áthaladó információáram stabil (azaz megváltoztathatatlan) és 

korlátozott legyen, ami javítja a szolgáltatások élettartamát és újrafelhasználhatóságát. A fejezet későbbi 

részében még visszatérünk erre a témára. 

1.5. Laza csatolás 

A fogyasztók és a szolgáltatók közti függőségek hiánya az egészséges és sikeres SOA egyik kulcsa. Ezt a 

jelenséget gyakran nevezik laza csatolásnak (lásd az 5.3. ábrát, amely a csatolás hét hasznos dimenzióját 

mutatja). Megjegyzendő, hogy a dimenziók felsorolása a könnyű megjegyezhetőség elvét követi, nincs különös 

jelentősége a dimenziók elhelyezésének a fogyasztó vagy a szolgáltató szempontjából. Gyakori az egyes 

dimenziók elemeinek beépítése a SOA forgatókönyvekbe. 

5.3. ábra - A csatolás dimenziói SOA-ban 

 

Az első dimenzió a hellyel foglalkozik. A fogyasztók nem függhetnek a szolgáltató helyétől vagy annak 

bármilyen nem szabványos címétől. A szükséges laza csatolást esetünkben egy konfigurálható vagy dinamikus 

szolgáltatásfelderítő komponens biztosítja, amely a SOA modellben az átjáró vagy az ESB szerepét töltheti be. 

A második dimenzió a fogyasztó és a szolgáltató által használt platformok okozta csatolással foglalkozik. Ezt a 

csatolást könnyen feloldhatjuk nyílt szabványú technológiák bevezetésével (a fogyasztó és a szolgáltató oldalon 

egyaránt), feltéve, hogy azok képesek bizonyítottan együttműködni. A .NET-fogyasztók és a J2EE-szolgáltatók 

függetlenítéséhez például TCP/IP, XML, SOAP és WSDL technológiákat alkalmaznak. 

A nyelvi dimenzió középpontjában a konkrét nyelvi technológiákból származó függőség áll. Ha az üzenetekben 

például szerializált Java objektumokat küldünk, az bizonyos Java-fogyasztók számára igen hatékony megoldás, 

ugyanakkor csökkenti a teljes SOA-n belüli újrafelhasználhatóságot. Az ilyen típusú függőségek elkerülésére a 

nyílt, szabványos formátumok és protokollok a legalkalmasabbak. 

A szerződés dimenzió a fogyasztók és a szolgáltatók közti csatolás leginkább kívánatos formájára vonatkozik. A 

szerződés valójában egy szolgáltatás-interfész, amely rögzíti a fogyasztók és szolgáltatók szempontjából fontos 
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műveleteket és politikákat. A csatolás erőssége a műveletek, adattípusok és politikák függésének mértékétől (pl. 

a műveletek, típusok és politikák száma) függ. Vegyük figyelembe, hogy ez a csatolás a fogyasztók és a 

szolgáltatásszerződés között áll fenn. A szolgáltatást tetszőleges számú szolgáltató megvalósíthatja és elérhetővé 

teheti a fogyasztók részére. 

A formátum dimenzió a SOA megoldásokban használt üzenetformátumokból származó csatolást jelenti. A saját 

fejlesztésű, egyedi formátumok használata több szempontból is indokolt lehet, később azonban a rugalmasság és 

a növekedés útjába állhat. A függőség ezen formája ellen legkönnyebben nyílt, szabványos formátumokkal 

védekezhetünk (pl. SOAP XML), de az adapterek, átjárók vagy egy ESB által végzett formátumátalakítás is 

csökkentheti a csatolást. 

A protokoll dimenzió a SOA megoldásokban használt protokollok okozta csatolással foglalkozik. A saját 

fejlesztésű, egyedi protokollokat gyakran előnyben részesítik a hálózati kommunikációnál, a központosított 

egyszeri bejelentkezésnél, tranzakcióknál és más területeken, később azonban a rugalmasság és a növekedés 

útjába állhatnak. A függőség ezen formája ellen legkönnyebben nyílt, szabványos protokollokkal védekezhetünk 

(pl. SOAP HTTP és webszolgáltatás-szabványok), de az infrastruktúrába beépített konfigurálható, dinamikus 

kötési mechanizmusok szintén megbízható módon segítenek elszigetelni a fogyasztó és a szolgáltató oldali 

megoldásokat. 

Az idő dimenzió azzal a csatolással foglalkozik, amely abból a feltételezésből ered, hogy a fogyasztók és a 

szolgáltatók egyidejűleg elérhetők, vagy általánosabban, egy konkrét időpontban. Bár néhány szolgáltatáskérés 

kielégíthető záros időkorláton belül, a legtöbb szolgáltatásnak megfelel egy „minél hamarabb” érkező válasz. A 

csatolás csökkentésére az aszinkron szolgáltatáshívási mechanizmusok biztosítják a legáltalánosabb megoldást. 

Erre azonban még nem született általános érvényű szabvány. Ennek hiányában az aszinkronitás áthelyezhető a 

SOA infrastruktúra részét képező átjárók vagy ESB-k feladatkörébe. 

A felsorolt csatolási dimenziók nem kizárólagos függőségi források, az 5.3. ábra pedig nem tekinthető 

rangsornak. Szinte minden SOA projektben találkozunk majd a csatolás valamilyen formájával, a SOA tervező 

feladata ezeket eltávolítani. Nyílt szabványú technológiák és az ESB-hez hasonló infrastrukturális minták 

használatával nagymértékben csökkenthetők a függőségek, ami a sikeres SOA egyik elengedhetetlen feltétele. 

További részletekért lásd a 6. és 7. fejezetet. 

1.6. Erős kohézió 

Egy másik fontos szempont a szolgáltatásmodellezésnél a szolgáltatásszerződésben foglalt műveletek kohéziója. 

Az erős kohézió annak a jele, hogy a szolgáltatásszerződés műveletei szoros kapcsolatban állnak egymással, 

általában közösen hivatkozzák ugyanazt az objektumot (rendszerint üzleti objektumot), illetve annak 

tulajdonságait és kapcsolatait. Az 5.4. ábrán a SOA modellezés szempontjából érdekes kohéziós dimenziókat 

láthatjuk. 

5.4. ábra - Kohéziós dimenziók SOA-ban 
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Gyengén kohézív az az interfész, amelynek műveletei nem ugyanolyan típusokkal, esetleg típus nélküli 

eszközökkel dolgoznak. A korszerű SOA interfészek a WSDL gyakorlatnak megfelelően XML adattípusokat 

használnak, de csak akkor válik egy ilyen interfész gyengén kohézívvé, ha műveletei osztoznak a konkrét 

adattípusokon. Minél összetettebb a megosztott (üzleti objektum) típus, annál szorosabb a kohézió. 

Növeli a kohézió mértékét, ha a szolgáltatás-interfész műveletei osztoznak az információelemek struktúráján. A 

szerkezet gyakran logikai kapcsolatokra utal, amikkel a szolgáltatásszerződést használó fogyasztóknak és 

szolgáltatóknak tisztában kell lennie. 

A kohézió szorosabbá válik, ha explicite rögzítjük az információelemek közti kapcsolatokat (pl. a szabványos 

RDF segítségével). Az ilyen típusú kapcsolatok felfedik a szolgáltatásműveletek következtében áramló 

információk szemantikájának (azaz jelentésének) egy részét. Azok a műveletek, amelyek nem osztják ezt a 

közös jelentést, valószínűleg egy másik szolgáltatás-interfészbe valók. 

A kohézió magasabb szintjein a szolgáltatás-interfészek műveletei közös logikára és bizalmi szabályokra 

épülnek. A jelenlegi szabványos szolgáltatásleírók nem biztosítanak eszközt ezeknek a szempontoknak a 

kifejezésére, a műveletek implementációja viszont figyelembe veszi az információáramlás logikáját és az 

információ kezelésére vonatkozó implicit bizalmi szabályokat. 

A legerősebb kohéziójú interfészeket a legkönnyebb módosítani és újrafelhasználni. 

1.7. A szolgáltatások granularitása 

Sok szó esett már a szolgáltatások granularitásáról. Gyakori kérdés, hogy milyenek legyenek a szolgáltatások: 

durvák vagy finomak, magas szintűek vagy alacsony szintűek, üzleti vagy technikai szempontokra 

összpontosítók? A tapasztalat azt sugallja, hogy a kérdés megválaszolásához két alapvetően különböző elemzési 

és tervezési megközelítés között kell felállítani az egyensúlyt. 

Az első, fentről lefelé történő megközelítés azokat a szolgáltatásokat segít azonosítani, amelyek közvetlen üzleti 

értéket termelnek. Az ilyen szolgáltatásokat gyakran üzleti szolgáltatásoknak nevezik, nevük legtöbbször az 

üzleti nyelvből vett valamelyik ige (pl. fulfillOrder). Másik oldalról a lentről felfelé haladó megközelítés a 

leginkább újrafelhasználható üzleti logikákat és szabályokat egységbezáró szolgáltatások felismerését 

támogatja. Ezeket a szolgáltatásokat általában technikai szolgáltatásoknak nevezzük, névadásuk az 

informatikusok szókincsére jellemző igékkel történik (pl. getOrderInfo). 

A gyakorlatban ezeknek a szempontoknak a figyelembevétele egy sor szolgáltatásgranularitást eredményez. A 

SOA szolgáltatások függőségi gráfjának elemzése során megfigyelhetjük, hogy a durvaszemcsés (értékesebb) 

szolgáltatásokat kevesebben használják, viszont erősen függnek sok finomszemcsés szolgáltatástól. A 

finomszemcsés (újrahasznosítható) szolgáltatások ezzel szemben szinte semmilyen függést nem tanúsítanak más 

szolgáltatások irányába, ellenben viszonylag sokan igénybe veszik. Megítélés kérdése, hogy egy szolgáltatást 
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durva- vagy finomszemcsésnek tekintünk. További támpont lehet az a megfigyelés, hogy a durvaszemcsés 

szolgáltatások leírásai rendszerint nagy mennyiségű információt rögzítenek működési határaikon, míg a 

finomszemcsés szolgáltatásleírások kevesebb információmeghatározást tartalmaznak. Utóbbi megközelítés 

azonban nem elégséges a granularitás megállapításához, viszont hasznos a hálózati terhelés tervezésekor. 

1.8. Jól tervezett szolgáltatások 

Gyakran megkérdezik tőlünk, mitől jól tervezett egy szolgáltatás. A válaszunk mindig az, hogy az a szolgáltatás 

jól tervezett, amelyik maradéktalanul kielégíti a funkcionális és nem funkcionális követelményeket. Sokaknak 

ez a válasz nem elég hasznos, mivel arra késztet, hogy vizsgáljuk meg, helyesen értelmeztük-e a 

követelményeket, a tervezés a lényeges részekre összpontosított, a fejlesztés pedig rendben zajlott. 

Még jobb az a szolgáltatás, amelyik számos fogyasztói igénynek megfelel, emellett pedig stabil és jól közzétett 

leírással rendelkezik. A laza csatolás és az erős kohézió (lásd 5.5. ábra) kapcsán született bevált gyakorlatok 

rávilágítanak a jól tervezett szolgáltatások lényeges tulajdonságaira, amelyek a kiszámíthatatlan változások 

ellenére is fennállnak. Az elosztott alkalmazások világában közismert mondás szerint nem számít, mennyire 

törekszünk az ismert követelményeket megragadni, mindig lesznek olyan felhasználók (fogyasztók), akik 

valamilyen új formában fogják felhasználni a szolgáltatásunkat. Ez a bölcsesség különösen igaz az 

újrafelhasználható szolgáltatásokból építkező elosztott rendszerekre. 

5.5. ábra - Csatolás és kohézió 

 

Következtetés: Feltehetően az a szolgáltatás a legjobb, amelyik már létezik és némi kreativitással 

újrafelhasználható, nem pedig az, amelyiket a követelményekből kiindulva kell a nulláról megtervezni és 

kifejleszteni. 

2. Szolgáltatásorientált elemzési és tervezési 
tevékenységek 

Az elemzés és a tervezés helyes döntések sorozata, melyek figyelembe veszik a bevált gyakorlatokat, az ésszerű 

megszorításokat és a legjobb elveket. Az absztrakciós rétegekre, az információelrejtésre, a laza csatolásra és az 

erős kohézióra épülő szolgáltatásmodellezés jó szolgáltatásokat eredményezhet. Ugyanakkor hasonlóan ahhoz, 

ahogy a modellezés átértelmezte az elemzés és a tervezés lényegét, a fejlesztési módszertanoknál is 

hangsúlyeltolódást figyelhetünk meg, melynek középpontjába a tevékenységek kerültek. Minden módszer 

tevékenységek sorozatából épül fel, legyen szó akár szekvenciális (vízesés), iteratív (spirális), vagy extrém 

(agilis) fejlesztési módszertanról. 

Számos tevékenység alapvető szerepet játszik a SOA rendszerek tervezésénél és felépítésénél, a fejlesztési 

módszertantól függetlenül. Ezek a tevékenységek szorosan a szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, nem hivatottak 
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lecserélni az objektumok és alkalmazáskomponensek fejlesztésénél megszokott tevékenységeket. Ebben a 

szakaszban a leggyakrabban használt szolgáltatásspecifikus tevékenységeket mutatjuk be. 

2.1. A szolgáltatások felismerése 

A legnyilvánvalóbb tevékenység talán a szolgáltatások felismerése, más szóval azonosítása. Ez történhet 

bemeneti elemzéssel, fentről lefelé haladó területi lebontással, meglévő alkalmazások lentről felfelé irányuló 

szintézisével és középen összefutó technikákkal. A bemeneti elemzés egy adott üzleti folyamat szemszögéből 

vizsgálja meg az üzleti modellt és a meglévő rendszer dokumentációját. Ebben a szakaszban leggyakrabban az 

alábbi kérdések merülnek fel: 

• Egyértelműek-e a SOA projekt mögötti üzleti célkitűzések? Számszerűsíthetők-e a célok fontos üzleti 

teljesítménymutatókkal? 
• Nevesítették-e a tervezett üzleti folyamatokat és kidolgozták-e azokat olyan részletességgel, hogy a leírások 

alapján architekturális döntéseket lehessen hozni IT szinten? 
• Megfelelően dokumentálták-e a jelenlegi és a jövőbeli nem funkcionális követelményeket? Maradtak-e 

tisztázatlan pontok? 

Ha az üzleti modellnek és a meglévő rendszer dokumentációjának felülvizsgálatából kapott bemenet elégtelen, 

további elemző tevékenységeket szükséges beiktatni. A modellezés szilárd alapra épít, szegényes bemenet 

alapján nem lehet modellezni. 

2.1.1. Elemzés fentről lefelé 

A fentről lefelé történő üzleti elemzési technikák, mint például az IBM CBM (Component Business Modeling) 

jelenthetik a szolgáltatások azonosításának legjobb kiindulópontját. Ezek a technikák lehetővé teszik a 

fontosabb üzleti funkciók leképezését ipari sablonokra, létrehozva a SOA átalakításra érdemes fő üzleti 

folyamatokat kimutató vállalati „hőtérképet”. Miután kiválasztásra kerültek az üzletifolyamat-jelöltek, 

elkezdődhet a modellezés a követelmények rögzítése érdekében. 

 

5.4 

Ezután következhetnek a jól ismert objektumorientált elemzési és tervezési technikák, melyek segítségével 

meghatározhatjuk a szolgáltatásokat. A legtöbb esetben azonban magasabb nézőpontra van szükség; ha a teljes 

folyamatot objektumorientált módszerekkel elemezzük, nagyon hamar kezelhetetlen méretű objektummodellt 

kapunk. A SOA nem ír elő ezen a ponton konkrét lebontási stílust, az egyes módszerek eltérő stílusokat 

részesítenek előnyben. Az IBM SOMA (service-oriented modeling and architecture) például a funkcionális 

lebontást jelöli ki kezdőlépésnek. 

A hagyományos üzletifolyamat-modellezés és a többi, közvetlen típusú követelményelemzés (pl. részvényesek 

meginterjúvolása) szintén alkalmas a szolgáltatások egy kiindulási halmazának azonosítására. Hasznos lehet a 

kérdéses üzleti folyamathoz kapcsolódó, nem feltétlenül SOA projekteknél készült használati esetek figyelembe 

vétele is. 

2.2. Taxonómia építés 

Az üzleti folyamatok azonosításának előrehaladtával javasolt az üzleti és a szakmai közösségek által használt 

terminológiai szókincset rögzíteni. A terminológia egy része feltehetően a vállalat iparágára lesz jellemző (pl. 

ACORD), míg más része a vállalat szervezeti kultúrájának sajátja. Előfordulhat, hogy összefüggéseket fedezünk 

fel az egyes szakszavak között, ezeket mindenképpen célszerű dokumentálni későbbi használatra. 

Több oka is van annak, hogy miért érdemes terminológiai taxonómiát építeni. Először is lehetővé teszi egy 

olyan szókincs rögzítését, amely a SOA projekttel kapcsolatos megbeszélések és dokumentáció alapját 

képezheti. Másodszor, az elemzés során feltárt absztrakciókat a taxonómiából vett kifejezésekkel rögzítsük, ez 
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idővel növeli a szolgáltatások újrafelhasználhatóságát. Harmadszor pedig a taxonómia segít áthidalni az 

informatikai és üzleti közösségek kommunikációs szakadékát. 

2.2.1. Lentről felfelé haladó szintézis 

Egy SOA implementáció rendszerint nem tiszta lappal indul, legtöbbször meglévő rendszerek integrációját is 

magában foglalja. Az integráció egyik módja, ha az érintett rendszereket üzleti folyamatokra, szabályokra és 

újrafelhasználható komponensekre bontjuk. A SOA architektúránkkal összhangban az üzleti folyamatok és 

szabályok egy külön folyamatrétegbe kerülnek, míg a komponensek a komponensréteghez fognak tartozni (lásd 

3. fejezet). 

A meglévő rendszerek ilyen módon történő lebontása után lehetőség nyílik új szolgáltatások szintézisére a 

felismert komponensek vagy a magasabb rétegekben azonosított üzleti folyamatok felhasználásával. Jegyezzük 

meg, hogy a modellezés során a folyamatokat megvalósíthatjuk szolgáltatásokkal, de a szolgáltatásokat is 

megvalósíthatjuk folyamatokként, (lásd 5.2.4. szakasz). 

2.3. Szolgáltatások csoportosítása 

Miután kijelöltük a megvalósítandó szolgáltatásokat a fentről lefelé és a lentről felfelé haladó elemzések 

együttes figyelembevételével, a listát tovább kell finomítanunk apró ismétlődő lépésekben, azaz iteratív és 

inkrementális módon. A szolgáltatások eltérő felhasználási területek és célokat elégítenek ki, és a SOA 

mintaarchitektúránk különböző rétegeihez tartozhatnak. Az authenticateUser vagy a logActivity névre hallgató 

kisegítő szolgáltatásokat például könnyű megkülönböztetni az olyan üzleti funkciókat megtestesítő 

szolgáltatásoktól, mint a manageInventory vagy planCapacity. A szolgáltatásokat az alábbi szempontok alapján 

csoportosíthatjuk: 

• A szolgáltatás szerepe az üzleti modellben: processService, businessFunctionService, 

businessRuleValidationService, applicationUtilityService, infrastructureService 
• A szolgáltatásfogyasztó típusa: customerService, partnerService, internalService 
• A szolgáltatás implementációs stratégiája: externalService, composedService, adaptedService. 

Ezenkívül bizonyos szolgáltatások összetétele magasabb szintű folyamatokat eredményezhet. A kompozíció a 

SOA tervezés egyik fontos lépése, támogatására folyamatmodellező nyelvek állnak rendelkezésre, mint például 

a BPEL (Business Process Execution Language). A SOA projektben azonosított új szolgáltatásokkal bővülő 

szolgáltatáslistát célszerű egy szilárd szolgáltatáskatalógussá vagy -könyvtárrá alakítani, amely elérhető a SOA 

rendszerből. Ez a katalógus alkalmas az újrafelhasználható szolgáltatások metaadatainak tárolására. A 

szolgáltatások csoportosításához használt vállalati szolgáltatástaxonómia jellemzőket érdemes a metaadatok 

közé emelni. 

2.4. Szolgáltatások specifikálása 

A SOA rendszerek egyik legfontosabb tervezési kérdése a szükséges előfeltételeket, utófeltételeket, 

invariánsokat és a szolgáltatáshívási szintaktikát rögzítő formális szolgáltatás-interfész meghatározása. A 

szolgáltatásfogyasztóknak és a szolgáltatóknak egyformán kell értelmezniük a szolgáltatásműveletek hívásakor 

váltott adattípusokat és szerkezeteket. Erősen kohézív interfészek esetén a szemantikát is rögzíteni kell 

valamilyen formában. A problémára részleges megoldást jelent az üzleti szintű szakterületi modellezés, a 

területhez tartozó precíz taxonómiával kombinálva. A taxonómia sok esetben tartalmaz az érintett iparágban 

használt szakkifejezéseket (pl. az IAA [Insurance Application Architecture] a biztosítási ágazat taxonómiája) és 

a vállalatra jellemző terminológiát egyaránt. 

 

5.5 

A szolgáltatások szintaxisán és szemantikáján túl a nem funkcionális szolgáltatásminőséget (QoS – Quality of 

Service) is bele kell foglalni a modellbe. A webszolgáltatás-alapú SOA implementációk formális interfészeinek 
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nem elegendő csak a szabványos WSDL elemeket tartalmaznia. A szemantika modellezéséhez elláthatjuk a 

WSDL szintaktikai típusokat RDF annotációkkal. A jövőben elképzelhető a nem funkcionális követelmények 

modellezése a WS-Policy szabványokban javasolt eszközökkel. 

2.5. A szolgáltatások megvalósítása 

A szolgáltatások azonosítása és specifikálása után következik a megvalósítási szakasz, amit a szolgáltatás 

beüzemelése követ. A megvalósítás kezdetén elsődleges szempont, hogy kerüljük az új szolgáltatások 

implementálását, ahol meglévő szolgáltatásokat is fel lehet használni. Még akkor is, ha a szolgáltatás jelenleg 

nem érhető el a megfelelő formában, szóba jöhet a szolgáltatás felépítése meglévő újrafelhasználható 

komponensekből. A legtöbb projektnél lentről felfelé haladó elemzéssel azonosítják az újrahasznosítható 

komponenseket, melyek a jövőben alkalmasak szolgáltatások megvalósítására. 

Számos kérdést kell megvizsgálni, amikor az absztrakt szolgáltatásdefiníciókat informatikai komponensekre 

képezzük le: 

• Szükséges-e a szolgáltatás megvalósítása. Amennyiben igen, emberi dolgozóra vagy IT komponensre bízzuk 

a megvalósítást? 
• Implementációs technológia és futtató környezet. Például BPEL, J2EE stb. 
• A szolgáltatásmegvalósításhoz kapcsolódó architekturális kérdések, beleértve a tranzakciókezelést (pl. egy- 

vagy kétlépcsős commit, üzletitevékenység-kompenzáció). 
• Telepítési megfontolások, például ESB leképezések, QoS, nem funkcionális követelmények, biztonsági 

beállítások stb. 
• Futásidejű szempontok, például kezelés. Hogyan lehet egy szolgáltatást könnyen kezelhetőre tervezni? 

Számos oka lehet annak, hogy miért nem érdemes megvalósítani egy szolgáltatást: az ember alkalmasabb (vagy 

az egyetlen lehetőség) a tranzakciók koordinálására, túl költséges a megvalósítás, a meglévő 

rendszerkomponensek még nem „SOA-készek”, vagy egyéb, nem technikai (pl. politikai) körülmények 

akadályozzák a megvalósítást. 

Napjaink vállalati rendszereinek legelterjedtebb állapotkezelő- és (eredményesen kompenzálható) 

munkafolyamat-motorja például az ember. Lehet, hogy nem ez a legmegfelelőbb megoldás, de a valóság néha 

gátat szab a terveknek. Egy automatizált feldolgozási réteg bevezetése jó esetben tudatos architekturális döntés 

eredménye, nem pedig annak a hatása, hogy most éppen a SOA és a folyamatok összehangolása van divatban. 

Gyakran azzal az egyszerűsített feltételezéssel élünk, hogy egy adott alrendszer közvetlen kapcsolatban áll a 

vállalati komponensekkel. A komponensek átszervezése akkor jelentkezik, ha a vállalati szintű komponensek 

megvalósításánál közismert mintákat használunk fel, mint a közvetítők, homlokzatok, szabály objektumok, 

konfigurálható profilok és gyárak. 

A megvalósítási szakaszban meg kell vizsgálni a korábbi elemzési eredmények alapján az adaptáció 

szükségességét. Sok helyzetben célszerű adapter szolgáltatásokat bevezetni (lásd 3. fejezet): 

• Jobb szolgáltatásminőségre van szükség (pl. gyorstár adapter). 
• Csak kötegelt feldolgozást biztosító interfész áll rendelkezésre, a fogyasztónak azonban valósidejű 

hozzáférésre van szüksége. 
• Protokoll- vagy adatátalakítás szükséges. 

A komponensek és szolgáltatások rétegekbe sorolása szintén egy olyan lényeges feladat, amely a 

kulcsfontosságú architekturális döntések feloldását és dokumentálását vonja maga után. A döntések nemcsak az 

alkalmazásarchitektúrát érintik, hanem a SOA mögötti futtató környezet architektúrájának tervezési kérdéseit is 

figyelembe veszik. 

3. Összefoglalás 

Az elemzési és tervezési technikák drámai fejlődésen mentek keresztül az elmúlt négy évtizedben. A legújabb 

fejlesztések középpontjába a metaadatok kerültek. Számos módszer és eszköz épít metaadatokra, többségük 

tevékenységek széles skáláját támogatja az üzleti folyamatok modellezésétől a futtatható szoftverkód 

generálásáig. Ebben a fejezetben szolgáltatásorientált elemzéssel és tervezéssel (modellezéssel) foglalkoztunk, 

külön kiemelve a legfontosabb szempontokat, melyek a szolgáltatásfunkciók egységbezárása, a szolgáltatók és a 
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fogyasztók közötti laza csatolás és az erős kohézió. A következő fejezetben a döntéshozói minták rögzítésére 

alkalmas sablonokat mutatunk be. 
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6. fejezet - Vállalati megoldásminták 

Nagy dolgok nem születnek indulatból, csak kitartással, kis részekből. 
—Vincent van Gogh 

Egy informatikai probléma megoldása olykor kemény kihívás elé állítja a vállalati tervezőket és tanácsadókat. 

Először is, nagyméretű vállalati megoldásokat kitalálni soha nem volt egyszerű – számolni kell a már meglévő 

heterogén rendszerek összeegyeztetésének problémájával; meg kell törni a feldolgozóközpontokban kialakult 

silókat; az alkalmazásokat el kell mozgatni az életképtelen, hazai készítésű platformokról; szakítani kell a 

roskatag infrastruktúra foldozgatásának hagyományával. Ezek mindegyike magában véve is herkulesi kihívás. 

Ha még mindezekhez hozzávesszük a kiemelt nem funkcionális követelményeket, melyek a vezetők által elvárt 

magas szolgáltatásminőségre vonatkoznak, ott találjuk magunkat Pandora kinyílt szelencéje előtt, ahonnan régi 

idők kívánságlistái zúdulnak ránk. A mi feladatunk, hogy megoldásjavaslatunkkal eleget tegyünk a 

kívánságoknak. 

A jól bevált, iparban kipróbált újrafelhasználható eszközök, mint a sablonok, minták, bevált gyakorlatok vagy 

tervezetek hiánya további fejtörést okoz a tervezőknek. A jelenségért leginkább a vállalati technológiák 

fejlődésének rohamtempója okolható. Az egymásutánban születő specifikációk virágkorát éljük, melyek újabb 

rejtélyes rövidítéseket és fogalmakat hoznak magukkal, a szoftvergyártók pedig mindent elkövetnek annak 

érdekében, hogy termékeik támogassák a legújabb szabványokat. A záros határidők miatt nehéz valóban 

újrafelhasználható eszközöket formalizálni, létrehozni és karbantartani, mivel az alapul szolgáló technológiák és 

termékleképezések állandóan változnak. Az elkészült eszközök tehát olyan tempóban avulnak el, mint amilyen 

sebességgel az újabb technológiák nyilvánosságra jutnak. Az eszközkészlet létrehozásának és fenntartásának 

emellett szervezeti akadályai is vannak, mivel a szükséges körülményeket már a korai szakaszban elő kell 

készíteni, a befektetés pedig csak lassan térül meg. Az informatikai döntéshozókat az is foglalkoztatja, hogy 

nem lassítja-e a fejlesztéseket az eszközök létrehozása és felhasználása. 

Ebben a fejezetben arról írunk, hogy hogyan lehet a széles körben újrafelhasználható architekturális eszközöket 

felismerni és megalkotni. Az eszközök gyorsítják a megoldások átalakítását, a bevált gyakorlatokat követik és 

rögzítik az architekturális döntéseket. 

1. A tervező szemszögéből 

Mielőtt belemerülnénk a vállalati megoldásminták (ESA – Enterprise Solution Asset) részleteibe, nézzük 

először azokat a problémákat, amelyekkel a vállalati tervezők szembesülnek egy méretes projektnél, kezdve a 

megfelelő architekturális módszertan kiválasztásától a megoldás hatékony megvalósításának kérdéséig. 

1.1. A megfelelő architekturális módszertan kiválasztása 

A tervező legelső feladata a projekthez illő következetes módszertan és technikák kiválasztása. Olyan választási 

lehetőségek jöhetnek itt szóba, mint a modellvezérelt architektúra (MDA – Model-Driven Architecture), a 

komponensekre épülő üzleti modellezés (CBM – Component Business Modelling) vagy a RUP. Az 5. fejezet 

részletesen foglalkozott az imént felsorolt lehetőségekkel, így ezekre most nem térnénk vissza. 

1.2. Az architekturális döntések formalizálása 

A megoldás követelményeinek elemzését követően a tervező továbbléphet az olyan architekturális termékek 

irányába, amelyekből magas szintű megoldáskomponensek állíthatók elő. Ezeket később felhasználhatja az adott 

megoldáskörnyezetben. A folyamat során a tervező sokszínű palettájáról választja ki a megoldáshoz közelebb 

vivő technológiákat, alkalmazásmintákat és beszállítókat. A választást nagyban befolyásolják a tervezett 

megoldás funkcionális és nem funkcionális követelményei. Előfordulhat, hogy a tervező a vállalatnál végzett 

munkája során már került hasonló döntési helyzetbe, ilyenkor „újra felfedezi” a választ. Az architekturális 

döntések rögzítése és formalizálása a jövőbeli projektek egyik legfontosabb újrafelhasználható eszközévé 

válhat. Ez különösen igaz a SOA projektek esetén, mivel SOA-ban a közös, megosztott szolgáltatások a siker 

kulcsát jelentik. 
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Jelenleg nem állnak rendelkezésünkre formális módszerek az előbbiekben felvázolt architekturális 

döntéstámogató keretrendszer támogatására. A programtervezési minták (mint a Négyek bandájának1 mintái) 

csak a tervezési döntésekkel foglalkoznak. Ezek olyan alacsony szintű, objektumorientált minták, melyek 

eredendően a megoldás tervezési és kivitelezési szakaszában hasznosak. Előnyük ugyanakkor, hogy szerkezetük 

régóta beépült a tervezői köztudatba, így a vállalati megoldásminták felhasználhatják a programtervezési 

mintákra jellemző elnevezési konvenciókat és a nevekhez kapcsolódó logikát (némi módosítással, 

természetesen), megőrizve a jól ismert szintaktikai és szemantikai fogalmakat. Ezek a fogalmak alkalmasak 

lehetnek az architekturális döntések formalizálására. 

1.3. A legjobb gyakorlatok felismerése 

Mivel a legtöbb SOA legjobb gyakorlat még kiforratlan, a tervező sok időt tölt a létező praktikák felkutatásával. 

A megtalált gyakorlatokat ezután kiértékeli az adott vállalati megoldásra való alkalmazhatóságuk alapján. 

Bonyolítja a helyzetet, hogy a gyakorlatok különböző szintekre vonatkoznak: alacsonyszintű technológiai (pl. 

J2EE) gyakorlatok, szolgáltatásorientált eljárások, vertikális ipari szabványok, üzletiterület-specifikus 

forgatókönyvek stb. 

Az alábbiakban következzen néhány, jelenleg elérhető, formalizált legjobb gyakorlat: 

• A Java-alapú köztesréteg platformok architekturális gyakorlataihoz széles körben hasznosítanak újra J2EE 

mintákat. 
• Az IBM e-kereskedelem mintái elektronikus kereskedelmi alkalmazások készítéséhez nyújtanak 

újrafelhasználható eszközöket. A minták osztályozása a következő: 

• Üzleti minták, melyek egyszerű, végpontokat összekötő forgatókönyveket támogatnak, beleértve a 

felhasználók, üzleti folyamatok és adatok közti interakciókat. A legtöbb e-kereskedelmi megoldás alapvető 

építőelemei. 

• Az integrációs minták az üzleti minták összekapcsolásával nyújtanak fejlettebb funkciókat és segítik az 

összetett alkalmazások készítését. 

• Az kompozíciósminták az üzleti és integrációs mintákat egyesítik, ezáltal a gyakran használt magas szintű 

architekturális forgatókönyveket támogatják. 

• Az alkalmazásminták az üzleti vagy interakciós mintákban foglalt adatok és az alkalmazáskomponensek 

kölcsönhatásának fogalmi elrendezését írják le. 

• A futásidejű minták az alkalmazásmintákat támogató köztesréteg logikai szerkezetét határozzák meg. A 

futási minták a fontosabb köztesrétegbeli csomópontokat, azok szerepét és a köztük lévő interfészeket 

ábrázolják. 

Az ebben a fejezetben említett minták hasznos iránymutatók a magas szintű architekturális döntéseknél, de 

jelenleg nem tartozik hozzájuk újrafelhasználható implementációs kód, ami lerövidíthetné a megoldások 

kivitelezési idejét. A vállalati megoldásminták hivatkozhatnak ezekre az architekturális mintákra, és 

kihasználhatják fogalomrendszerüket. 

1.4. Termék- és csomagleképezések 

A megoldástervezet és a konkrét piaci termékek és csomagok közti leképezés során a tervező hiányosságokat 

fedezhet fel, mivel a termék vagy csomag szolgáltatásai általában nem fedik le pontosan a megoldással szemben 

támasztott követelményeket. A projekt ütemtervétől függően a hiányosságokat legtöbbször ad hoc módon 

orvosolják. Néha a gyorsan összedobott megoldások és az ebből származó ideiglenes „szakadék” jelenti az 

egész rendszer leggyengébb láncszemét. Ezzel szemben a hiányosságok jól megfontolt módszerrel történő 

pótlása jelentős előnyökkel jár: a jól tervezett megoldás egyrészt újrafelhasználható, másrészt megakadályozza a 

hasonló feladatokat megoldó kódismétlődések elterjedését a projektekben. 

Különböző mechanizmusok állnak rendelkezésre az újrafelhasználható kódok egységesítésére. A legjelentősebb 

közülük az újrafelhasználható eszköz specifikáció (RAS – reusable asset specification), egy olyan, iparban 

kipróbált szabvány, amely az újrafelhasználható szoftverelemek szerkezetét, tartalmát és leírását határozza meg. 

                                                           
1 Gang of Four – a Design Patterns c. könyv szerzői: Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides (a szerk.). 
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Ha a vállalati megoldásminták részét képező kódrészek újrahasználatának esélyét szeretnénk növelni, célszerű a 

szoftverrészek RAS-kompatibilitásáról gondoskodni, különösen amióta a legújabb fejlesztői eszközök (pl. a 

Rational Studio programcsomag) és gyorsítók RAS-támogatást tartalmaznak. 

2. A vállalati megoldásminták fogalma 

Egy vállalati megoldásminta (ESA – enterprise solution asset) célja, hogy segítsen a tervezőnek 

újrafelhasználható eszközöket, mintákat készíteni, melyek az architekturális döntéseknél és a beszerzett 

termékek hiányosságainak orvoslásánál alkalmazhatók, lásd 6.1. szakasz. Az ESA a vállalati megoldások 

tervezésénél fellépő gyakori problémákat és nehézségeket, illetve azok lehetséges megoldását írja le. A minták 

létrejöttük után egy katalógusban kapnak helyet, a megfelelő kategóriában. 

Ahogyan a 6.1.2. szakaszban leírtuk, a vállalati megoldásminták elrendezése megtévesztő szerkezeti 

hasonlóságot mutat a programtervezési mintákkal. Egy ESA általában a következő elemeket tartalmazza: 

• A vállalati megoldásminta neve a vállalati probléma egyedi azonosítását szolgáló eszköz, indexbejegyzés az 

ESA katalógusban. Kiegészíthető egy legfeljebb egysoros leírással, ami a minta célját foglalja össze röviden. 
• A probléma leírása a probléma lényegét ragadja meg és a minta alkalmazási területeit tárgyalja. 
• A környezet konkrét példákon keresztül mutatja be a problémát, és meghatározza azokat a helyzeteket, 

amelyeknek megoldására alkalmas a minta. 
• Az indoklás a mintában foglalt megoldás mögötti architekturális döntéseket és tervezési megfontolásokat 

összegzi. 
• A megoldás a minta magja, a mintához tartozó problémafelvetés általános megoldását írja le. A megoldás rész 

technikai leírásokat is tartalmazhat, többek között az érthetőséget növelő diagramokat (pl. UML osztály-, 

szekvencia-, komponensdiagramok stb.), vagy a megoldás résztvevőinek részletes szerepköreit. 
• A következmények rész a minta hatásával (előnyeivel, hátrányaival) foglalkozik. Az esetleges architekturális 

alternatívák felsorolása is itt kap helyet. 

Az ESA megoldás rész a mellékelt futtatható kódot és a kapcsolódó használati dokumentációt is tartalmazza egy 

RAS-kompatibilis csomag formájában. A fejezet későbbi részeiben bemutatott vállalati megoldásminták az IBM 

valós életbeli SOA projekteken nyert tapasztalatait foglalják össze. A mintákat kellőképpen általánosítottuk és 

függetlenítettük a konkrét projektektől. A könyvben található minták elsősorban példákat nyújtanak, ami alapján 

elkészíthetjük saját vállalati megoldásmintáinkat. 

3. A vállalati megoldásminták katalógusa 

Erősen javasolt, hogy a SOA projekt legelején hozzunk létre egy vállalati szinten nyilvánosan hozzáférhető ESA 

katalógust, ahol a mintákat folyamatosan közzétesszük. Hasznos lehet az egyre gyarapodó katalógust egy 

taxonómiával bővíteni, ami növeli a minták újrafelhasználhatóságát a vállalati projekteknél. Ez a könyv 

semmiképpen nem egy átfogó ESA referencia, ugyanakkor a fogalmak tisztázása miatt az alábbi mintákat 

részletesen bemutatjuk: 

• A többrétegű, kapcsolat nélküli működés lehetővé teszi, hogy a vállalati rendszer az esetlegesen bekövetkező 

meghibásodások (pl. hálózati hiba, megbízhatatlan adatelérés) ellenére is rendelkezésre álljon. Erről a 6.6. 

szakaszban lesz szó. 
• A kérés-válasz sablon egy infrastrukturális létesítmény, aminek segítségével a klienskomponensek az 

adatkérés módját szabályozhatják. Lehetőséget biztosít például arra, hogy a kliens a szolgáltatás által 

visszaadott adathalmaznak csak egy részére tartson igényt. Ily módon minimálisra csökken a kérésenkénti 

adatforgalom, továbbá kevésbé érinti a klienst a szolgáltatásverziók változása. Ezt a mintát a 6.7. szakaszban 

részletezzük. 

Az IBM szolgáltatásokra leszerződtetett csapata az aktuálisan futó ügyfélprojektekben fellelhető mintákat 

kutatja. A minták listájának bővülésével szükségessé válik a minták taxonómiákba rendezése, például a 

problématerület vagy az ipari szegmens alapján. A minták bekerülnek az IBM SOA integrációs 

keretrendszerébe. Mindazonáltal a fejezet elsődleges szándéka az, hogy útmutatásul szolgáljon egy saját 

vállalati megoldásminták és azok katalógusának létrehozásában. 

4. Hogyan működnek a vállalati megoldásminták? 
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Az ESA néhány fontos vetülettel járul hozzá a vállalati architekturális problémák megoldásához. A 

mintakatalógus alapján a tervező jól felépített megoldások és formalizált architekturális döntések közül 

választhat. A vállalati megoldásmintákkal járó előnyök és értékek a következők: 

• Termelékenység: Az ESA katalógusban foglalt jól dokumentált minták felhasználásával a tervező megfelel a 

megoldás alapvető követelményeinek, csökkenti a projekt elkészülésének idejét, emellett pedig megbízható és 

rugalmas megoldásokat nyújt. 
• Konzisztencia és szabványosítás: Az egyedi problémák vagy hiányosságok megoldásának általánosítása által 

az ESA több vállalati projektben is felhasználható. Azt is lehetővé teszi, hogy a tervezők következetesen 

alkalmazzák a szabványos mintákat a hasonló jellegű problémák megoldásához, akár iparágon belül vagy 

kívülre eső területeken. 
• Kockázatcsökkenés: Az ESA nyújtotta előnyöket kihasználva a tervező megbízható megoldásokkal állhat elő 

a projekt előkészítése során felismert termék- és technológiai hiányosságok pótlására. Mindez csökkenti a 

meggondolatlanul hozott architekturális döntések és megoldások gyengeségéből származó kockázatot. 
• Karbantarthatóság: Életciklusuk során a vállalati megoldásminták ellenőrzött változásokon és fontos 

frissítéseken mennek keresztül. A további ESA fejlesztések gyorsabb kivitelezése és az esetleges hibák 

elhárítása minőségellenőrzött környezetben történik. 
• Tudás- és szellemitőke-megosztás: Az egyre bővülő, fejlődő ESA katalógus alapvető szellemi tőkét testesít 

meg, amely növeli a vállalati architekturális kérdésekkel szembeni tudatosságot, és hatékony útmutatóul 

szolgál. 

5. A megfelelő minta kiválasztása 

Helyes megoldást találni egy vállalati architekturális problémára nem egyszerű, különösen ha még új, vagy 

ismeretlen számunkra az ESA katalógus. Az alábbi útmutató listában összefoglalt tanácsok segítenek 

kiválasztani a helyzetünknek legmegfelelőbb megoldásmintákat: 

• Fussuk át a minták neveit, és a rövid leírások alapján szűkítsük a választási lehetőségek körét. A háttér 

segítségével győződjünk meg, hogy valóban alkalmazható a problémánk megoldására a minta. 
• Tanulmányozzuk a katalógus osztályozása szerint az adott ipari szegmensre vonatkozó mintákat. 
• Rendszeresen nézzük át az ESA katalógust, mivel idővel újabb mintákkal bővül a kínálat. 

6. A vállalati megoldásminta felhasználása 

Miután kiválasztottuk a megfelelő mintát, a felhasználás lépései a következők: 

• Olvassuk el a teljes mintaleírást áttekintésképpen; külön figyelmet kapjon az indoklás, környezet és 

következmények rész, mivel ezek alapján tudjuk megállapítani, hogy valóban alkalmazható a minta a 

problémánkra. 
• Haladjunk végig a mintán kis lépésekben, értsük meg a megoldás legfontosabb komponenseit, vegyük 

fontolóra a megoldás lehetséges változatait. 
• Böngésszük át a mintához csatolt technikai dokumentációt és kódot. 

7. Többrétegű, kapcsolat nélküli működés 

A többrétegű, kapcsolat nélküli működés biztosítja a vállalati rendszer működését az esetleges hibákból (pl. 

hálózati meghibásodás) adódó megbízhatatlan adatelérés esetén is. 

7.1. Probléma áttekintése 

A vállalatok több infrastrukturális rétegre kiterjedő alkalmazásokkal vagy alkalmazáscsomagokkal oldják meg 

az adatelérést. Bár a rétegek összeköttetéséért felelős hálózatok egyre megbízhatóbbak, soha nem lehet rájuk 

100%-ban számítani. Emellett előfordulnak olyan esetek, amikor még aktív hálózati kapcsolat esetén sem érhető 

el az adat abban a rétegben, amelyiknek épp szüksége lenne rá. 

Alapvető probléma a vállalkozások számára, hogy milyen módszerrel tartsák fenn a többrétegű alkalmazások 

működését a hálózati meghibásodásokhoz hasonló esetek bekövetkeztekor. Ez a minta biztosítja a többrétegű 

alkalmazások folyamatos működését megbízhatatlan adatelérés mellett. Használata többrétegű működést 

igénylő megoldásoknál javasolt. 
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7.2. Környezet 

A kiskereskedelmi iparból vett forgatókönyvek a többrétegű, kapcsolat nélküli működés egyik tipikus esetét 

szemléltetik. A 6.1. ábrán egy többrétegű kiskereskedelmi vállalatra láthatunk példát. Szükség van egy eladási 

pénztár (POS – point of sale) alkalmazásra, ami a bolt kasszatermináljain, a tárolószerveren (tárolási réteg) és a 

kiskereskedelmi központokban (a példában a vállalati réteg) fut. 

6.1. ábra - Egy kiskereskedelmi cég többrétegű környezete 

 

A 6.1. ábrán három, eltérő jellemzőkkel rendelkező adatbázis látható. Az árképzés csak olvasható (statikusan 

lekért adatokat tartalmazó) adatbázissal dolgozik, biztosítani kell elérhetőségét a többi réteg számára. Ez azért 

lényeges, mert a POS terminálnak minden esetben ismernie kell a boltban forgalmazott termékek árát, még 

akkor is, ha a terminál nem csatlakozik a tárolószerverhez. Ha egy terminál sem működik, a tárolószerver veszi 

át a POS alkalmazás szerepét. A világosszürke nyilak azt mutatják, hogy az árképzési adatbázis a vállalati 

rétegben jön létre, innen átmásolják a tárolási szerverre, ami pedig az egyes terminálokhoz juttatja el az 

adatokat. 

Az árukatalógus adatbázis szintén csak olvasható. Abban különbözik az árképzési adatbázistól, hogy nem kell 

megjelennie a terminálokon, a POS alkalmazás a benne tárolt adatok ismerete nélkül is működőképes. A 

vállalati rétegben létrejövő árukatalógus másolata átkerül a tárolási rétegbe. A folyamatot a sötétszürke nyíl 

szemlélteti. 

A leltárt egy tranzakciós adatbázis kezeli, melyet minden rétegben elérhetővé kell tenni, emellett biztosítani kell 

a folyamatos frissítését. A POS terminálok minden egyes eladott vagy visszaváltott termék után módosítják a 

tárolási szerveren található leltárt. Mivel a terminál soha nem olvassa az adatbázist, fontos, hogy a frissítések 

megbízhatóak legyenek, függetlenül attól, hogy megszakadt-e a kapcsolat. A 6.1. ábrán a fekete nyíl mutatja a 

leltáradatbázis másolását a vállalati rétegbe. 

7.3. Indoklás 

A kiskereskedés példánk azt mutatja, hogy egyazon vállalkozáson, sőt, akár alkalmazáson belül is a különböző 

adatbázisok eltérő bánásmódot igényelnek. A mintának tehát rugalmas módon kell támogatnia a kapcsolat 

nélküli működést. A minta további célja, hogy maximálisan fellendítse a SOA rendszer köztesréteg-

infrastruktúráját. A megoldás az alábbiakra támaszkodik: 
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• A vállalati adatok leképezése a hierarchia megfelelő szintjeire. 
• Haladó adatbázis-másolási technológiák az eltérő rétegben lévő adatok konzisztenciájának fenntartására. 
• Továbbfejlesztett szolgáltatáselérési infrastruktúra. 

7.4. Megoldás 

Mivel a megoldás SOA környezetben nyer majd értelmet, szolgáltatás formájában adjuk meg. A 6.2. ábra egy 

klasszikus SOA modellben ábrázoltuk a kérelmezőt és a szolgáltatót. A példában a szolgáltató mögött van 

elrejtve az adatbázis. 

6.2. ábra - Szolgáltatásmeghatározás egy klasszikus SOA modellben 

 

Ebben a hagyományos SOA modellben a kérelmező az alábbi lépéseket teszi meg, hogy hozzáférhessen az 

adatbázishoz: 

• A kérelmező meghívja a kérelmező infrastruktúra részét képező gyár metódust, ami visszaad egy 

klienscsonkot (ezt a kliens konfigurációja teszi lehetővé). 
• A kérelmező a csonk metódusain keresztül küldi az írási/olvasási kérelmeket a szolgáltatónak. 
• A szolgáltató infrastruktúrája (a szerverkonfiguráció alapján) meghívja az adatbázist elérő szolgáltatást, és 

visszaad valamilyen eredményt. 
• A szolgáltató infrastruktúrája visszaküldi az eredményt a kliensnek. 
• A csonk visszaküldi az eredményt a kérelmezőnek. 

A 6.3. ábrán látható modell az előző továbbfejlesztése, amely már biztosítja a kapcsolat nélküli működést a 

többrétegű környezetben: 

• Az érintett adatbázis megkettőzése után egy példány átkerül a kérelmező környezetébe. 
• A szolgáltató infrastruktúrája adatbázis-replikációs technológiákat tartalmaz, melyek másolatot készítenek az 

eredeti adatbázisban tárolt adatokról, és eljuttatják azokat a kérelmező oldali adatbázis-másolatba. A 

kérelmező infrastruktúrája szintén képes adatbázisokat replikálni. 
• A kérelmező környezete lemásolja a szolgáltató infrastruktúráját, hogy gondoskodjon az adatbázis-másolatot 

becsomagoló szolgáltatás működéséről. 
• A kérelmező infrastruktúra fokozott csonklétrehozást támogat. 
• A konfiguráció mindkét rétegre kiterjed, hogy szabályozhassa az adatbázis-másolás részleteit és a 

továbbfejlesztett kérelmező oldal intelligens viselkedését. 

6.3. ábra - Leválasztható (szétkapcsolható) szolgáltatásmeghatározás 
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A kapcsolat nélküli működést támogató SOA architektúra egyik továbbfejlesztett változatában a csonk 

kérelmezői beavatkozás nélkül hívja meg a szolgáltatás helyi vagy távoli példányát, a kérelmező számára 

transzparens módon. Az adatbázis-replikáció garantálja, hogy a szinkronizálási ütemen belül a helyi és a távoli 

szolgáltatás ugyanazokat az adatokat látja. Elméletileg tehát a helyi adatok pont olyan értékesek, mint a 

távoliak. 

A megoldás a következő fogalmakkal dolgozik: 

• A tulajdonos a szolgáltatás mögé rejtett adatbázis logikai tulajdonosa, fizikai vagy logikai megfontolások 

alapján. A kiskereskedésnél például a leltár a bolt, az árképzés pedig a vállalat tulajdonába tartozik. 

Megjegyzendő, hogy a tulajdonos és a törzsadatbázis nem feltétlenül esik egybe. 
• A helyi kifejezés a tulajdonos adatbázis helyi másolatára, vagy a szolgáltatás kérelmező oldali ábrázolására és 

implementációjára utal. 
• Az elavultság az adatok frissességét méri. Egy 10 perccel ezelőtt szinkronizált adat pontosabb, mint az, 

amelyik egy órája érkezett. Az infrastruktúra segítheti az adatok állottságának megállapítását, de a 

következményekkel az üzleti logika foglalkozik. 
• A csak olvasható szolgáltatások nagyrészt statikus adatokat használnak az üzleti funkciók ellátása során. 

Statikus adatokat tartalmaznak például a kiskereskedelmi környezet árképzési és adókulcs-táblái. A csak 

olvasható szolgáltatások tipikus implementációja a következőképpen néz ki: 

• Telepítsük a szolgáltatás egy-egy példányát az érintett rétegekbe. 

• Olvasáshoz használjuk a helyi vagy a távoli adatbázist (a teljesítmény fontos szempont), kapcsolati hiba 

esetén váltsunk másik adatbázis-másolatra. 

• Az adatokat írjuk a tulajdonos adatbázisba, esetlegesen készítsünk helyben másolatot. 

• Frissítsük az összes rétegben a helyi adatbázisok replikált adatait a tulajdonos adatai alapján. 
• A tranzakciós szolgáltatások a megosztott adatok frissítéséről és integritásának megőrzéséről gondoskodnak. 

A megbízható frissítések sorba rendezett írási kérelmek végrehajtásából állnak, amihez az infrastruktúrát az 

üzenetorientált köztesréteg biztosítja. Tranzakciós szolgáltatásra példa a kiskereskedésből a leltár és az 

értékesítés utáni tender. Egy tipikus implementáció a következő részekre tér ki: 

• Telepítsük a szolgáltatás egy-egy példányát az érintett rétegekbe. 

• Olvasáshoz használjuk a helyi másolatot, szükség esetén figyeljük az adatok elavultságát. 

• Az adatokat írjuk a helyi másolatba, a tulajdonos adatbázisba, vagy mindkettőbe egy megbízható 

mechanizmuson keresztül. 

• Frissítsük az összes rétegben a helyi adatbázisok replikált adatait a tulajdonos adatai alapján. 

A megoldás három különböző változatban érhető el, ezek az egyszerű szolgáltatás, az intelligens csonk és az 

intelligens szolgáltatás. 
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A 6.4. ábrán illusztrált egyszerű szolgáltatás megoldás általános jellemzői a következők: 

• A szolgáltatáspéldányok minden rétegben megjelennek, de általában a helyi példánnyal dolgozunk. A 

szolgáltatások szabványos módszerekkel érhetők el. 
• Az adatok konzisztenciáját az adatbázis rétegek közötti replikációja biztosítja. A replikáció forrása mindig a 

tulajdonos adatbázis. (A mester-szolga kapcsolatokat a konfiguráció határozza meg.) 

6.4. ábra - Egyszerű szolgáltatás-alapú megoldás 

 

Az egyszerű szolgáltatás megoldás leginkább a csak olvasható szolgáltatások igényeinek felel meg, mivel azok 

nagyrészt statikus adatokkal dolgoznak, amelyeknek a rendelkezésre állását a kapcsolatkiesés ellenére is 

garantálni kell. 

A 6.5. ábrán látható intelligens csonk megoldás általános jellemzői a következők: 

• A szolgáltatás minden rétegben megjelenhet. Az intelligens csonk a konfigurációtól függően használható 

kaszkád hozzáférésre, betöltheti az intelligens, igény szerinti szolgáltatás-infrastruktúrát kihasználó 

hozzáférési szolgáltatás szerepét, de akár a helyi és távoli szolgáltatások beállításoknak megfelelő elérését 

biztosító szolgáltatásként is telepíthető, amely hiba esetén sem áll le. 
• Az adatok konzisztenciáját itt is az adatbázis rétegek közötti replikációja biztosítja. 

6.5. ábra - Intelligens csonk-alapú megoldás 

 

Az intelligens csonk megoldást akkor érdemes bevetni, amikor az egyszerű szolgáltatás kevésnek bizonyul, 

például ha az adott helyzetben értelmes lehet egy másik rétegben lévő adatbázisra váltani, amikor nem elérhető 

az adat, vagy visszaváltani a helyi másolatra, ha az adat ott nem érhető el. 

Az előző két megoldás egyike sem tartalmaz testreszabott üzleti logikát, de túl sok dinamikus módosítást sem 

engednek. A 6.6. ábrán látható intelligens szolgáltatás forgatókönyv azon a felismerésen alapszik, hogy 

bizonyos helyzetek megoldása egyéni logikát igényel. Ez a megoldásváltozat a következő általános jellemzőkkel 

írható le: 

• A szolgáltatásimplementáció logikája határozza meg a hozzáférési mintákat és feltételeket. 
• Az adatbázis-replikációs technológiák itt is szóba jöhetnek. 

6.6. ábra - Intelligens szolgáltatás-alapú megoldás 
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Az intelligens szolgáltatásokat használó megoldás olyan környezetekben javasolt, ahol az infrastruktúra nem 

biztosítja a kellő rugalmasságot. A 6.6. ábrán például az 1. rétegben látható intelligens szolgáltatás bizonyos 

tényezők (pl. napszak, hálózati kapcsolat, ügyfél) alapján dönthet úgy, hogy a helyi szolgáltatást, a 2. vagy a 3. 

rétegbeli szolgáltatást, vagy akár egyszerre mind a hármat meghívja. Mindhárom megoldásnak megvannak az 

előnyei és hátrányai, ezeket a 6.1. táblázatban foglaltuk össze. 

6.1. táblázat - A megoldások összehasonlítása 
 

Megoldásváltozat Előnyök Hátrányok 

Egyszerű szolgáltatás Nincs szükség szolgáltatás 

„útvonalválasztó” 

beállításokra 

A legkevésbé rugalmas 

Elég az adatbázist 

replikálni 

  

Intelligens csonk Nagyobb fokú rugalmasság Kifinomultabb adatbázis-

replikációs mechanizmust 

igényel 

Maximálisan kihasználja 

az infrastruktúrát, de még 

mindig nem tartalmaz 

testreszabott üzleti logikát 

  

Intelligens szolgáltatás A legrugalmasabb Az egyes „intelligens 

szolgáltatásokat” meg kell 

írni és karban kell tartani 

Említésre érdemes, hogy egy konkrét vállalati architektúra vonatkozásában a tervező a megoldásváltozatok 

tetszőleges kombinációját használhatja fel a követelményeknek megfelelően. 

7.5. Következmények 

A többrétegű, kapcsolat nélküli működés minta teljes mértékben kihasználja az infrastrukturális adottságokat 

annak érdekében, hogy csökkentse a kapcsolat nélküli működéssel járó terheket. A tervező tesztelt, támogatott 

és folyamatosan fejlődő köztesréteg szoftverrel rövidítheti le a kapcsolat nélküli módra tervezett egyedi 

megoldások kidolgozási idejét, az ily módon felszabaduló erőforrásokat pedig az alkalmazáslogika fejlesztésére 

lehet fordítani. Megfelelő eszköztámogatás mellett a konfigurációk kezelése is egyszerűsödik. Az itt bemutatott 

minta tehát költségmegtakarítást, egyszerűsített kezelést vagy gyorsabb fejlesztést eredményez. 
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A mondás szerint mindennek megvan az ára – ez a mintákra is igaz. A kapcsolat nélküli működés hátránya, 

hogy a szolgáltató infrastruktúráját a kérelmező környezetében is ki kell építeni, ami telepítési és futásidejű 

erőforrásokat von el. Az adatbázisok másolása további terhet ró az infrastruktúrára, itt is a telepítési és 

futásidejű erőforrás-igényekre kell gondolni. Ez a tényező minden olyan réteget érint, amelyik adatbázist 

tartalmaz, vagy kapcsolat nélküli módban szeretne adatokhoz jutni. Esetenként összetett termékek bevonására 

lehet szükség, mint amilyen például a WebSphere Business Integration-Server Foundation (WBI-SF), vagy a 

Network Deployment. A bővítmények növelik a költségeket és rontják a kezelhetőséget. 

8. Kérés-válasz sablon 

A kérés-válasz sablon a kérelmezők és a szolgáltatók üzenetsémáinak függetlenítését szolgálja. 

8.1. Probléma áttekintése 

A webszolgáltatás-interfészek a szolgáltató használati szokásait rögzítik. Ez a minta függetleníti a szolgáltatás 

felhasználási módjait a szolgáltató által előírt szerződéstől. 

8.2. Környezet 

Az alábbiakban olyan problémákat soroltunk fel, melyek oka a kérelmezők és a szolgáltatók közötti túl szoros 

csatolás: 

• A szigorúan előírt interfészek eredendően meghatározzák a szolgáltatás használati mintáit. A szolgáltatók 

hatékonysági megfontolásai beépülnek az interfészekbe, amit a kliensek kénytelenek elfogadni. 
• A kliensek nagyobb befolyást szeretnének gyakorolni a válaszokban érkező adatokra és 

szolgáltatásmodellekre. 
• A kliensek el akarják kerülni a durvaszemcsés szolgáltatásoktól kapott nagyméretű válaszüzenetekkel járó 

többletterhelést. 
• A szolgáltatók úgy szeretnék interfészeiket módosítani, hogy a meglévő klienseket ne érintsék a változások. 
• A kliens oldalon szívesebben programoznak absztrakt típusokkal és szolgáltatásmodellekkel, mint WSDL 

interfészekkel. 

Ha a webszolgáltatás készítői több klienst is szeretnének támogatni, azzal az általános problémával kell 

szembenézniük, hogy a WSDL pontos előírást ad az adattípusok, az üzenetek és a műveletek interfészeire 

vonatkozóan, ami egy nem feltétlenül indokolt használati mintához köti a klienseket. A WSDL-t a szolgáltatók 

határozzák meg, még akkor is, ha valójában csak a kliensek tudnák megmondani, mire van szükségük. A 

szolgáltatók kényelmetlen választás elé kerülnek: vagy minden klienst külön interfésszel támogatnak (amit 

szinte lehetetlen megvalósítani és karbantartani), vagy egyetlen, kompromisszumokra épülő, uniformizált 

interfészt hoznak létre. A kompromisszumokkal az a gond, hogy gyakran a szolgáltatásmodell több, vagy 

kevesebb információt szolgáltat, mint amennyire a kliensnek szüksége lenne. A szolgáltatónak tehát arról is 

gondoskodnia kell, hogy milyen módon kerülje el a túláradó üzeneteket (túl sok információ) és a sűrű 

párbeszédváltásokat (túl kevés információ). Akár a többinterfészes, akár az uniformizált megoldást választja a 

szolgáltató, továbbra is fennállhat a veszélye, hogy nincs tisztában a kliensek igényeivel, így azoknak kell 

kitalálniuk az interfész mögötti adatmodelleket és műveleteket. 

8.3. Indoklás 

A kérés-válasz sablon létjogosultságát az alábbi tervezési döntések igazolják: 

• Építsünk a létező webszolgáltatás-szabványokra, javítsuk a meglévő specifikációkat és ne találjuk fel újra a 

kereket. 
• Használjunk közismert modellező eszközöket, amelyek támogatják az absztrakt interfészeket (pl. UML). 
• Növeljük a webszolgáltatás-interfészek rugalmasságát, szemcsézettségét és karbantarthatóságát. 
• Biztosítsuk a szolgáltatásválaszok testreszabhatóságát és optimalizáljuk a kliens és a szerver közti 

adatforgalmat. 
• Engedjük, hogy a kliens és a szolgáltató absztrakt adat- és szolgáltatásmodellekre programozhasson a 

közvetlenül előírt interfészek helyett. 

8.4. Megoldás 
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A megoldást a kérés-válasz sablon nevű vállalati megoldásminta és a hozzá tartozó eszközök jelentik, melyek az 

absztrakt adat- és szolgáltatásmodellek létrehozását támogatják, lehetővé téve, hogy a kliens kérésenként 

meghatározhassa, a modell mely részeire tart igényt. Ennek vázlatát láthatjuk a 6.7. ábrán. Ahelyett, hogy 

interfészekkel foglalkozna, a szolgáltató elkészíti a tőle lekérhető információk objektumokból felépített gráfját. 

A modellből generálható XML sémák a gráf szerkezetét követik, a szolgáltató ezeket csatolja a szolgáltatás 

WSDL leírójához. A kliens minden egyes webszolgáltatás-művelet hívásakor mellékeli a részben kitöltött XSD-

t, ami leírja, hogy a kliens milyen adatokra kíváncsi. A szerver ennek megfelelően készíti elő a választ és küldi 

vissza. A folyamatot szemléltető szekvenciadiagram a 6.8. ábrán látható. 

6.7. ábra - A válaszsablonhoz tartozó osztálydiagram 

 

6.8. ábra - A válaszsablonhoz tartozó szekvenciadiagram 

 

A minta megköveteli, hogy a szolgáltató külön könyvtárral egészítse ki a szolgáltatást, amely a sablon kérések 

feldolgozásához biztosít eszközöket. Ez persze nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a szolgáltató további 

interfészeket is közzétegyen ugyanabban az alkalmazásban. Bár kétségkívül hasznosak lehetnek, a kliens 

oldalon nincs szükség speciális könyvtárakra. A sablonalapú webszolgáltatás-kérelmek hagyományosan is 

elküldhetők, mivel megfelelnek a webszolgáltatás-szabványoknak. 

8.4.1. Résztvevők 

A megoldás elsődleges résztvevői a következők: 
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• Információs modell/szolgáltatás gráf. Az objektum- és a szolgáltatásmodell határozza meg, milyen 

információkat (és azokhoz milyen elérési műveleteket) biztosít a webszolgáltatás. 
• Kéréssablon XSD. Az információs modell szerkezetét rögzíti, ami meghatározza a kérelem lehetséges 

formátumait. 
• Kéréssablon. Olyan XML, ami a kéréssablon XSD-t követi, de nem tartalmaz adatokat. A válaszobjektum 

gráfját ábrázolja, ami a teljes információs modellnek egy részhalmaza. 
• Válaszsablon XSD. A válaszsablon lehetséges formátumait írja elő. Hasonló a kéréssablonhoz, azzal a 

különbséggel, hogy ez tartalmazhat adatkollekciókat. 
• Válaszsablon. A kéréssablon alapján adatokkal „kitöltött” válasz. 
• A kliens. A webszolgáltatás-kliens. 
• A kliens keretrendszer. A kliens oldalon rendelkezésre álló eszköztár. Olyan mechanizmusokat biztosít, 

amelyek lehetővé teszik a kérések kiegészítését sablonokkal és a kéréssablonok generálását XML-ből. 

 6.1 
• A navigátor. A WS válaszsablon-motor a webszolgáltatás-kódban elemzi a beérkező kéréssablont, és létrehoz 

egy válaszsablont ennek eredményeként; az információkat a webszolgáltatás eredményének objektum 

gráfjából nyeri. 

8.5. Következmények 

Az alábbiakban a minta néhány következményét mutatjuk be. 

• Extra többletráfordítás: A webszolgáltatás-sablonokat (WST – web services template) használó megoldások 

némi többletráfordítással járnak. A kérések általában több adatot tartalmaznak, mint a tipikus 

webszolgáltatások, mivel további információkat határoznak meg a válasz objektum gráfjának szűrésére 

vonatkozóan, ezenfelül pedig minden egyes kívánt válaszelemet külön megemlítenek a kérésben. ráadásul 

egy WST kérés feldolgozásánál extra kód fog lefutni a kliens és a szerver oldalon egyaránt. Az extra 

ráfordítás nem jelentős, de megkérdőjelezi a webszolgáltatás-sablonok hatékonyságát. 
• Testreszabott válaszok: A sablonalapú szolgáltatás felhasználói testre szabhatják a szolgáltatáshívás által 

visszaadott választ. A szerver ezentúl nem küld se fölösleges, se helyfoglaló adatokat (beleértve a nil és az 

üres értékeket is). 
• Optimális adatforgalom: Egy szolgáltatáshívás során két fél (általában két számítógép) cserél egymással 

adatot. A sablonalapú webszolgáltatások optimális esetben minimálisra csökkentik a felek közti 

adatforgalmat, ez részben átfedés az előző állítással. A mennyiség mellett az adatáramok kifejezési formáira 

is érdemes odafigyelni. XML formátumnál például ügyeljünk a névtér-deklarációkra, az elemek előtagjaira és 

az adatáram hierarchikus szerkezetére. 
• A szolgáltatás implementációjának optimalizálása: A webszolgáltatás-sablonok megengedik, hogy a 

szolgáltató oldali fejlesztő a csak a kliens számára lényeges metódusokat meghívva optimalizálja a 

szolgáltatásimplementációt. 
• Webszolgáltatás-szabványoknak megfelelő webszolgáltatás-sablonok: 

• A webszolgáltatás-sablonok implementációi kötelezően a SOAP kommunikációs protokollt használják. A 

szerver oldali implementációs platformhoz egy JAX-RPC kompatibilis motorra esett a választásunk. 

Jóllehet ez a megoldás leginkább a HTTP szállítási protokollt részesíti előnyben, a webszolgáltatás-

sablonokat korántsem köti egy bizonyos szállítási protokollhoz (lehet pl. JMS-t is használni). 

• A szolgáltatáshívások során váltott objektumok formátumát WSDL és XML sémák rögzítik. 

• WS-I kompatibilitás miatt a műveletekhez egy dokumentumstílus és egy literálhasználat tartozik. 
• Paraméterezett navigációs útvonal: Az információs modell hierarchiájának navigációs útvonala kapcsolatokat 

szűrő feltételekkel paraméterezhető. Ugyanazon a szolgáltatáshíváson belül a paraméterezett útvonal 

többszöri ismétlésével kiterjeszthetők a szolgáltatás lehetőségei (különösen ami a paraméterezett útvonalat 

illeti). Megjegyzés: Ez nem azt jelenti, hogy egyazon híváson belül többször is meghívható a kért 

webszolgáltatás-műveletet. Arról van szó, hogy a visszaadott objektum gráfot a hagyományos 

webszolgáltatás-minták esetén megszokottnál jóval erősebben lehet befolyásolni. 
• A szolgáltatások szemcsézettségének szintje: A webszolgáltatás-sablonok csökkentik a szolgáltatások 

szemcsézettségét. Ennek az az oka, hogy a szolgáltatók a különféle használati eseteket támogató kisebb 
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szolgáltatások helyett inkább egyetlen, magasabb absztrakcióval rendelkező szolgáltatást definiálnak, 

melyeket a kliensek igényeikhez igazítva használhatnak fel. 
• UML mint szolgáltatásleíró: Az információs modell UML jelölésekkel is kifejezhető (akárcsak ebben a 

dokumentumban). Bár a szolgáltatások és az adatobjektumok modellezéséhez nem kötelező UML-t használni 

(a felhasználók dönthetnek úgy, hogy a WST szabványoknak megfelelő WSDL-t vagy XSD-t közvetlenül 

lekódolják), erős eszköztámogatás segíti az UML konvertálását helyes WSDL, XSD és WST 

implementációvázakra, amiket eszközök híján a nulláról kellene megírni. 
• Könnyebb karbantarthatóság és kompatibilitás: A szolgáltatók anélkül terjeszthetik ki a meglévő 

webszolgáltatás-sablonokra épülő szolgáltatásaikat, hogy az a klienseket bármilyen hátrányos formában 

érintené. Kiterjesztésen egy adatszerkezet új tulajdonsággal való bővítését értjük. Mivel a meglévő kliensek 

nem ismerik, és így nem is igénylik az új adattagot, nem kapják meg az új implementációtól érkező 

válaszban. Csak azoknak a (főként új) klienseknek a válaszaiban szerepel majd az új adattag, akik azt 

kifejezetten kérték. 

9. Összefoglalás 

A vállalati megoldásminták elsődlegesen az architekturális döntések formalizálását és az újrafelhasználható 

megoldások rögzítését szolgálják, a vállalati projektekben történő ismétlődő felhasználás céljából. Javasoljuk, 

hogy a projektmenedzserek és a tervezők építsék be az ESA feladatokat a projekt ütemtervébe. Az ESA 

katalógus kezelésére és karbantartására a SOA irányítási elvek érvényesek. Ahogy az ESA katalógusok újabb 

mintákkal bővülnek, lehetőség nyílik a kiforrott katalógusok vállalatok közti megosztására. 
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7. fejezet - A nem funkcionális 
követelmények meghatározása 

Kétféle igazság létezik: az egyik az érvelés, a másik a tények igazsága. Az érvelés igazsága 

szükségszerű és ellenkezője nem lehetséges; a tények igazsága esetleges és az ellenkezője is 

elképzelhető. 
—Gottfried Wilhelm Leibnitz 

A szolgáltatásorientált rendszerekre vonatkozó nem funkcionális követelmények (NFR – non-functional 

requirement) a rendszer azon aspektusaival foglalkoznak, amelyek nincsenek közvetlen hatással a rendszer 

funkcionalitására, mégis döntően meghatározzák az üzleti rendszer fogadtatását a felhasználók és a támogatók 

körében. A SOA nem funkcionális vonatkozásai témák széles körét ölelik fel, melyek mindegyike jelentős 

hatást gyakorol az architektúrára. Ezek a témák az alábbi négy fő kategóriába sorolhatók: 

• Üzleti megszorítások 
• Technológiai megszorítások 
• Futásidejű tulajdonságok 
• Nem futásidejű tulajdonságok 

SOA környezetben a kategóriák további következményeket jelentenek a célrendszerre nézve. A futásidejű 

tulajdonságok közé sorolhatók például a szolgáltatásszintű megegyezésekben (SLA – service-level agreement) 

megfogalmazott elvárások. Ez a fejezet minden egyes szempontot részletesen ismertet. 

1. Üzleti megszorítások 

Az üzleti megszorítások olyan nem funkcionális követelmények, amelyek jelentős hatással lehetnek a SOA 

tervezésére vagy telepítésére. Az üzleti megszorítások közé a működési tartomány, a jogi korlátok és az egyes 

iparágakra jellemző szabványok tartoznak. 

1.1. Működési tartomány 

A nyilvános szolgáltatások a világ bármely pontjáról elérhetők, ami annyit tesz, hogy rendelkezésre állásuk 

szinte folyamatos (a nap 24 órájában, az év 365 napján). A több földrajzi régióra is kiterjedő intranet vállalati 

szolgáltatásainál reális követelmény a folyamatos elérhetőség. Az ESB, a SOA egyik fontos eleme, eleget tesz 

az ilyen jellegű elvárásoknak azáltal, hogy képes a kérelmek és a válaszok útvonalát dinamikusan meghatározni 

a megfelelő elveket betartva, ami maximalizálja a kritikus szolgáltatások rendelkezésre állását. 

1.2. Jogi korlátok 

A jogi és szabályozó korlátokról gyakran megfeledkeznek a SOA tervezésekor, ami elég nagy hiba, tekintve 

hogy ezek a követelmények szintén kihatással lehetnek a rendszer kialakítására. A luxemburgi törvények 

például előírják, hogy a banki ügyfelek adatait titkosítsák a két szolgáltatásvégpont közötti átvitel során. A 

követelmény miatt gondoskodni kell arról, hogy a banki számítógépekre telepített szolgáltatáselérő szoftverek 

megfelelően titkosítsák azokat az információkat, amiket a közvetítő alkalmazásszerverek nem fedhetnek fel. 

További elvárás, hogy a banki PC-kre tanúsítványkezelő szoftvereket telepítsenek. 

A bizalmas adatkezelés vagy a titkosítás nem az egyetlen ilyen jellegű megszorítás. Azokban az országokban, 

amelyekben szigorú adatvédelmi törvények uralkodnak, a SOA rendszereket megfelelő adatvédelmi 

mechanizmusokkal kell kibővíteni (pl. digitális aláírás), ami biztosítja, hogy az adatok nem juthatnak 

nyilvánosságra vagy illetéktelen kezekbe. A határokon átnyúló forgatókönyvek (amikor a kérelmezők és a 

szolgáltatók más országokban találhatók) további jogi korlátozások tárgyát képezik. Emiatt sok nyilvános 

szolgáltató választja azt a megoldást, hogy elhelyez minden érintett országban egy-egy hálózati belépési pontot, 

ami az adott országra érvényes előírások betartásáért felel. 

1.3. Ipari üzleti szabványok 
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A SOA jelentőségét felismerve egyes iparágak elkezdték a területükre jellemző szolgáltatások szabványosítását. 

Ezeket az iparág-specifikus szabványokat még a SOA széles körű bevezetése előtt érdemes áttanulmányozni, 

mert az architektúra több vonását is befolyásolhatják. A távközlési iparban a Telecommunications Industry 

Telemanagement Forum (www.tmforum.org) például a működést támogató szolgáltatások valódi 

szolgáltatásmodelljét rögzítette NGOSS szerződések formájában. Egyes kormányok, mint például az új-zélandi, 

az interneten közzétették az informatikai infrastruktúrájuk elérését biztosító szolgáltatásszabványokat. Ezek a 

szabványok e-kormányzati szolgáltatások széles választékát nyújtják az adott ország állampolgárai számára. 

2. Technológiai megszorítások 

A technológiai megszorításokat a vállalati infrastruktúra jelenleg és a jövőben használt technológiáira 

vonatkozó választási lehetőségek, döntések és elkötelezettségek határozzák meg. A technológiavásárlásokkal 

kapcsolatos döntések üzleti megfontolások és kapcsolatok, vagy az informatikus csapatok szakvéleménye 

alapján születnek. A kiválasztott programcsomagok, a döntés, hogy OEM hardver platformokat használjunk, és 

az ipari szabványok iránti elkötelezettség például korlátokat szabhatnak a SOA további fejlődésének. Az üzleti 

alapokon motivált technológiai megszorítások és a korábban ismertetett üzleti megszorítások között az a 

különbség, hogy míg előbbi konkrét termékek és technológiák következményeit veszi figyelembe, utóbbi a 

bizonyos implementációs jellemzők iránti potenciális igényre figyelmeztet (amelyek gyakran függetlenek az 

implementációhoz használt terméktől vagy technológiától). 

A technológiai választások (és a velejáró megszorítások) mögötti üzleti okok lehetséges forrásai a következők: 

• Bizonyos technológiák iránti üzleti elkötelezettség, amely a különböző osztályok, külső beszállítók, partnerek, 

vagy kormányzati szervezetek igényeit tükrözi. 
• A fúziók és felvásárlások további (a felvásárolt vagy más szervezet tulajdonát képező) technikai 

infrastruktúrával bővítik a vállalat meglévő készletét. Előfordulhat, hogy gondoskodnunk kell az új 

infrastruktúra folytonos működtetéséről és támogatásáról, miközben megpróbáljuk beilleszteni saját 

szervezeti infrastruktúránkba. 
• Költségvetési korlátok, amelyek késleltetik az újabb technológiák beszerzését vagy megvalósítását. 

Értékelésekre és kutatásokra alapozva a technikai csapatok is letehetik voksukat egy adott technológia mellett. A 

technológiai megfontolásokból eredő megszorítások mögött az alábbi szakmai döntések állhatnak: 

• Új technológiai (nem üzleti) szabványok bevezetése. 
• A meglévő termékbázis további támogatásának szükségessége (általában a termékek túl szoros kapcsolatban 

állnak egymással ahhoz, hogy könnyen le lehessen cserélni vagy frissíteni bármelyiküket). 
• A technikai tervezés további támogatásának szükségessége. 
• Nem áll rendelkezésre elegendő szakértelem a jelenlegi rendszer megváltoztatásához vagy egy új rendszer 

bevezetéséhez. 

Akár üzleti, akár szakmai megfontolások alapján választunk technológiákat, az eredmény ugyanaz: a 

technológia megszorításokat hoz magával, ami kihat a nem funkcionális követelményekre. A technológiai 

megszorítások közé soroljuk az alábbiakat: 

• A működési környezet megszorításai, amik az infrastruktúra (hardver vagy szoftver) változtathatóságát 

korlátozzák. 
• A technikai tervezés/modell megszorításai, amik egy létező modell vagy tervezet és a benne foglalt adatok 

használatára vagy támogatására kényszerítik a technikai csapatokat. 
• Hozzáférési megszorítások, amik az interfészek változtathatóságát és a hozzáférési mechanizmusokat 

korlátozzák. 
• Szakértelmi megszorítások, amik a hozzáértés hiányában korlátozzák az infrastruktúra változtathatóságát. 

2.1. A működési környezet megszorításai 

A legtöbb jelenleg használatos informatikai környezet, mint például számos vállalati rendelés feldolgozó 

rendszer, még nem a szolgáltatásorientált rugalmasság és laza csatolás figyelembevételével készült. Ezek a 

rendszerek olyan alapvető eszközöket tartalmaznak, amik a vállalatok üzletének működtetését és 

küldetéskritikus folyamatainak végrehajtását teszik lehetővé. Ezért a meglévő alkalmazásokat nehéz átírni 

szolgáltatás-interfészek használatára, sőt, bárminemű megváltoztatásuk költséges, időigényes és kockázatos. 
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Néhány kormány például Linuxot szeretne az új szerverekre telepíteni, miközben az alkalmazásaik üzleti 

logikájának nagy része még mindig COBOL-ban fut nagyszámítógépeken. 

Egy ésszerű technikai migrációs stratégiának átfogó tervekkel kell készülnie a meglévő alkalmazások, adatok és 

képességek kezelésére és újrafelhasználására. A migráció legfontosabb feladata, hogy biztosítsa az 

alkalmazások elérését szabványos interfészeken, például webszolgáltatásokon keresztül, lehetővé téve 

beolvasztásukat új, vállalati szintű szolgáltatásorientált architektúrákba. A szolgáltatásorientált architektúrák 

felé közeledés két lehetséges módja az adaptáció és az innováció. 

Az adaptáció, a szolgáltatásorientált átalakulás egyik formája, a meglévő alkalmazások eredeti tervének 

kiterjesztésével éri el a jelentősen nagyobb üzleti értéket és folyamatrugalmasságot nyújtó integrált 

megoldásokat. Újrafelhasználható szolgáltatások formájában az alkalmazások elérhetővé válnak új felhasználók 

előtt, de a front-end üzleti funkciók is felhasználhatják közvetlenül. Az ötlet alapelve az, hogy a meglévő 

alkalmazások változtatásmentes újrafelhasználása biztonságosabb, mint a lecserélési stratégia. 

Az innováció, a szolgáltatásorientált átalakulás másik formája, az eredeti alkalmazás némi újratervezésével jár. 

Kétségtelen, hogy ez a megközelítés sokkal erőforrás- és időigényesebb, mint az előző, ugyanakkor lehetővé 

teszi olyan komponensek készítését a meglévő alkalmazások alapján, amelyek teljesen rugalmasak, és 

konfigurálhatóságuk engedi, hogy új alkalmazásokban is felhasználhatóak legyenek. Az üzleti logika ily módon 

történő újrafelhasználását komponensesítésnek nevezzük. A komponensesítés idővel jelentős 

költségmegtakarításhoz vezethet a teljesen új alkalmazások fejlesztéséhez viszonyítva. 

Az adaptáció gyakran arra az elvre épül, hogy az alkalmazások újrafelhasználhatóságát programozási 

interfészekkel valósítják meg, amik lehetővé teszik az alkalmazás helyi és távoli elérését egy 

alkalmazásprogramozói interfészen (API – application programming interface) vagy egy szabványos hálózati 

protokollon keresztül. 

Például, az IBM CICS és az IBM IMS™ a világ a két legelterjedtebb nagygépes tranzakciókezelője, a létező 

legnagyobb vállalatok használják üzleti tranzakcióikhoz. Akárcsak az IMS, a CICS is a nagygépes platformok 

kezdetén jelent meg. Azóta sok év telt el, a CICS pedig sikeresen lépést tartott a technológiákkal – futtatható 

központosított nagygépeken, elosztott kliens-szerver architektúrákon, újabban pedig a szolgáltatásorientált 

architektúrákon is megjelent. A fejlődés lehetővé tette, hogy a vállalati felhasználók továbbra is 

hozzáférhessenek alkalmazásaikhoz komponensek formájában, webszolgáltatás-technológiák révén. 

A nagygépes szolgáltatásokat feltehetően különböző típusú szolgáltatásorientált kliensek számára is elérhetővé 

teszik, ami szinkron és aszinkron hozzáférési lehetőségek széles skáláját követeli meg a tranzakciós 

szerverektől. 

2.2. A technikai modell megszorításai 

A SOA bevezetése előtti vagy az átmenet alatt álló információs modellek és adatok rugalmassága 

megkérdőjelezhető. Egyes információs modelleket különösen nehéz megváltoztatni, ilyen például a felhasználó 

identitásának modellje. Mindez hatással lehet a SOA nem funkcionális jellemzőire. 

2.3. Hozzáférési megszorítások 

Egyes technológiák meghatározott interfészek vagy hozzáférési mechanizmusok használatára kényszerítik a 

szervezeteket. Ez leginkább a készen vett vagy a terméktámogatással nem rendelkező alkalmazáscsomagokra 

igaz. A nem funkcionális követelmények így olyan külső interfészektől függnek, amelyeket a szervezetnek nem 

áll módjában megváltoztatni. 

2.4. Szakértelmi megszorítások 

A szakértelmi megszorítások korlátozzák a technikai környezet és a nem funkcionális követelmények 

fejlesztésének és megváltoztatásának lehetőségét. A technológiai tudásterületek folyamatosan változnak, ami 

miatt a technikai csapatnak rendszeresen tréningre van szüksége, vagy külső konzultánsok szakértelmét kell 

igénybe venni. A szakértők megvizsgálhatják a jelenlegi rendszert a nem funkcionális követelmények és a 

korlátok felderítése érdekében, továbbá alkotó javaslatokat tehetnek. 

3. Futásidejű tulajdonságok 
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A futásidejű tulajdonságok a rendszer dinamikájához közvetlenül kapcsolódó szempontokat jelentik, mint 

amilyen a teljesítmény, a skálázhatóság, a tranzakciók integritása, a biztonság és a hibatűrés. A SOA rendszerek 

futásidejű követelményeivel közvetlenül a szolgáltatásszintű egyezmények (SLA – service-level agreement) 

foglalkoznak. A szolgáltatásszintű egyezmények gyakran a szolgáltató és fogyasztó végpontok között 

elhelyezkedő összes köztes komponensre kiterjednek. A fogyasztókat többnyire nem érdekli, milyen a 

szolgáltató határain belülre eső szolgáltatások teljesítménye, mivel számukra a szolgáltatások végpontokon 

tapasztalt teljesítménye a mérvadó. 

3.1. A teljesítményre vonatkozó nem funkcionális követelmények 

A fogyasztók a szolgáltatások teljesítményét a válaszidő és az áteresztőképesség alapján állapítják meg. A 

technikai architektúra minden egyes eleme komolyan befolyásolja a SOA teljes szállítási képességét. A laza 

csatolás és az együttműködés például megkövetelik a HTTP-n továbbított SOAP üzenetformátumok használatát. 

Egy SOAP üzenet rendszerint sokszor nagyobb, mint egy hagyományos bináris üzenet, így nagyobb 

sávszélességet igényel, továbbá a végpontokon lévő programoknak fel kell készülniük a formátum 

feldolgozására. Több olyan feltörekvő webszolgáltatás-szabványt ismerünk (pl. Web Services Security), ami 

szintén méret és feldolgozási problémákat vet fel. A SOA teljesítményét az alábbiakról hozott döntések 

befolyásolják: 

• Szolgáltatás szemcsézettsége és helye 
• Kötés 
• Üzenetfeldolgozás és adatmennyiség 
• Biztonsági modellek 
• Hálózati sávszélesség 

Ezek a szempontok elsősorban a szolgáltatáshívási protokollokra, a szolgáltatás-interfészen keresztül áramló 

információ mennyiségére és a biztonságos hálózati kommunikációra vonatkoznak. 

3.1.1. A szolgáltatások szemcsézettségének és helyének hatása a 
teljesítményre 

A nyilvános üzleti szolgáltatások szemcsézettségét alaposan meg kell tervezni. Ha túl finomszemcsés egy 

szolgáltatás, sűrűbbek lesznek az interakciók; ha túl durvaszemcsés, indokolatlanul megnő az üzenetek mérete 

(lásd az 5. fejezetnek a szolgáltatások szemcsézettségéről szóló részét). A rosszul tervezett interfészek túl 

keveset kezdenek egy üzenettel (ezeket néha „fecsegő” interfészeknek nevezzük). A fecsegő interfészek 

tervezésének egyik oka az, hogy az üzenet tartalmi modellje nem teszi lehetővé összetett, többrészes üzenetek 

előállítását. Ez tipikusan a távoli eljáráshíváson alapuló elosztott modellekre jellemző. A fecsegő interfészek 

elkerülésének legjobb gyakorlata, ha olyan durvaszemcsés interfészeket tervezünk, amelyek dinamikusan 

igazodnak a fogyasztó igényeihez. 

A nagygépes rendszerek gyakran megkövetelik, hogy a szolgáltatáskérelmeket alacsonyabb szintű 

szolgáltatáskérelmek sorozatára, a nem szolgáltatásalapú kérelmeket pedig a meglévő tranzakciós rendszerekre 

képezzük le (mint a korábban említett CICS és IMS példákban). Több köztesrétegbeli komponens is képes 

kisebb egységekre bontani a kérelmeket (pl. MQ Integrator Agent for CICS™, WebSphere MQ Integrator™ 

áramlások, vagy a mikro áramlásokat használó WebSphere Application Server™). A nagygépes 

tranzakciókezelők igyekeznek minimalizálni a hagyományos hozzáférési módokra optimalizált folyamokat, 

amire példa egy 3270 terminál elérése hálózati rendszer architektúrán (SNA – system network architecture) 

keresztül. A legtöbb szolgáltatásorientált megoldás kevésbé optimalizált kiegészítő elemeket használ (pl. 

csatlakozók, adapterek, titkosított adatforgalom, vagy új adatfolyam architektúrák), amelyek nyilvánvaló 

többletterhelést jelentenek az adott üzleti szolgáltatás futásakor. 

3.1.2. A kötés hatása a teljesítményre 

A WSDL szolgáltatás leírások lehetővé teszik, hogy különféle protokollokat kössünk a szolgáltatáshívásokhoz 

(pl. SOAP/HTTP, RMI/IIOP). Ha szoros és gyors interakciókat kell támogatnunk, válasszunk gyorsabb 

protokollokból álló kötéseket (például RMI/IIOP-t). Egy ESB hozzáférési pont kiválaszthatja az előre 

meghatározott kötésoptimalizációs elvek alapján a legmegfelelőbb kötést. 

3.1.3. Az üzenetfeldolgozás és az adatmennyiség hatása a teljesítményre 
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A széles körben elterjedt XML üzenetformátum számottevő többletfeldolgozást jelent a bináris üzenetküldéshez 

képest. Csökkenthetjük a feldolgozási költségeket, ha nem kíséreljük meg értelmezni az XML üzeneteket 

minden egyes csomóponton. Jelentős teljesítménynövekedést érhetünk el egy olyan webszolgáltatás-átjáró 

bevezetésével, amelyik csak részben dolgozza fel az XML üzeneteket. 

A feldolgozási sebességet növeli, ha kijelölünk egy szolgáltatást vezérlőfolyamnak, ami a különálló optimalizált 

adatfolyam referenciáját hordozza. Ez a módszer különösen a kötegelt adatfeldolgozási környezetekben 

népszerű. Az olajiparban például a tartályszimulációs számítások akár több gigabájtnyi adatot is előállíthatnak. 

Ezekben a környezetekben is lehet szolgáltatásorientáltan megközelíteni a vezérlőfolyamot, mindössze arra kell 

odafigyelni, hogy az adatátvitelt a közös helyen tárolt adatok referenciájával helyettesítsük. Ha ezt nem tartjuk 

be, a szolgáltatás teljesítménye valószínűleg elfogadhatatlan lesz. 

3.1.4. A biztonság hatása a teljesítményre 

A biztonsági architektúra kiválasztásakor igyekezzünk megfelelni az üzleti követelményeknek, de kerüljük a 

többletterheléssel járó megoldásokat. Bár nem nyújt teljes körű védelmet, a webes alkalmazásoknál megszokott 

HTTP és SSL/TLS kombináció növeli a SOA környezeten belüli kommunikáció biztonságosságát. Vegyük 

figyelembe, hogy nem minden szolgáltatást és interakciót kell aláírni vagy titkosítani. További részleteket a 

biztonsági kérdésekkel foglalkozó 8. fejezetben olvashatunk. 

3.1.5. A hálózati sávszélesség hatása a teljesítményre 

Hiába kiváló a szolgáltató oldalán az alkalmazások és a rendszer teljesítménye, magas a processzor 

kihasználtsága és gyors a rendszer válaszideje, ha gyengék a szolgáltató és a fogyasztó végpontjait összekötő 

hálózati és feldolgozó csomópontok. A szervezetnek biztosítania kell, hogy a szolgáltatásszintű 

egyezményekben rögzített elvárásoknak megfelelően garantált teljesítményjellemzőkkel rendelkező hálózatot 

választ, ami csökkenti a kockázatot. Egyre több internetszolgáltató kínál állandó sávszélességet és terjedési 

késleltetést, persze magasabb áron. 

3.2. A skálázhatóságra vonatkozó nem funkcionális 
követelmények 

A skálázhatóság komoly problémát jelent a szolgáltatásorientált rendszerekben. Alapigazság, hogy egy 

nyilvános szolgáltatás jövőbeli felhasználóinak számát nehéz előre megjósolni. Nyilvános szolgáltatásoknál 

emellett fennáll a nemkívánatos hozzáférések veszélye, amik bár lehetnek véletlenek vagy szándékosak, 

mindenképpen hátrányosak a rendszer ellenőrzött skálázhatósága szempontjából. Az ellenőrzött skálázhatóság 

feltételei a következők: 

• Kapacitástervezés: Leginkább a szolgáltatások vállalaton belüli használatára vonatkozik. A szükséges 

kapacitás elég pontosan kikövetkeztethető a meglévő tranzakciók mérései alapján. A SOA kapacitásának 

tervezésekor figyelembe kell venni az újabb rugalmassági rétegek feldolgozási teljesítményét. 
• Utánpótlás: A nyilvános szolgáltatásokat nyújtó vállalatok többsége a partnerei számára egy utánpótlási 

eljárást is meghatároz, amely alapján azok eldönthetik, hogy egy adott SLA keretein belül igénybevett 

szolgáltatások működéséhez milyen mennyiségű és típusú kiegészítő erőforrás szükséges. 
• Korai szűrés: A hozzáférési próbálkozásokat mihamarabb szűrni kell, hogy megelőzzük a szolgáltató 

túlterhelését. A piacon többféle szűrő közül választhatunk, melyek gyakran webes szolgáltatáskezelő 

szoftverbővítmények formájában kaphatók. 
• Politikaalapú útvonalválasztás: A szűrőn áteresztett kérésekre szervercsoportonként eltérő szolgáltatásszintű 

egyezmények vonatkozhatnak, ami javítja a skálázhatóság ellenőrzését. Az egyezmények a komoly 

erőfeszítésekkel járó szolgáltatásoktól a garantált válaszidőig terjednek. A korai szűréshez hasonlóan itt is 

használhatunk webes szolgáltatáskezelő szoftverbővítményeket. 

Az előbb felsorolt szempontokon túl a nagygépes rendszerek hozzáférési lehetőségeinél figyelembe kell venni 

az üzleti célokat és a szolgáltatásminőségre vonatkozó követelményeket. A hozzáférési módszernek az 

infrastruktúra egyenletes terhelését is támogatnia kell. 

3.3. A tranzakciók integritására vonatkozó nem funkcionális 
követelmények 
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A tranzakciók integritása helyi atomi tranzakciókat jelent (egy- vagy kétfázisú véglegesítési protokollal), amik 

lehetővé teszik, hogy a szerver a logikailag összefüggő frissítések csoportját egyetlen munkaegységként hajtsa 

végre. A globális tranzakciók (kétfázisú véglegesítés) is az integritást biztosítják azáltal, hogy egy külső szerver 

koordinálja a tranzakciókezelők frissítéseit, és a hozzá tartozó lokális erőforrásokat is frissíti. 

A laza csatolás sok esetben a fogyasztó oldali atomi tranzakciók ellenőrzésének elvesztésével jár. Az integrált 

szolgáltatások általában egy üzleti tranzakcióhoz tartoznak, az undo (vagy a rollback) művelet feldolgozását 

pedig kompenzációs technikákkal oldják meg, amik az ellenkező logikai tevékenységet hajtják végre. Az 

alkalmazás tervezésekor biztosítani kell az atomi tranzakciók kezelésének lehetőségét a szolgáltatás-interfészek 

szemcsézettségének figyelembevételével. Ezt az alkalmazásszerverek tranzakciókompozíciós technikái, vagy 

nagygépes tranzakciólebontó szoftverek támogatják. 

3.4. A biztonságra vonatkozó nem funkcionális követelmények 

A legáltalánosabb biztonsági követelmény a végfelhasználók és a középső réteghez tartozó szerverek 

hitelesítése. Nagyon sok SOA rendszer még mindig felhasználói azonosítóhoz kötött jelszó alapú hitelesítést 

használ, bár egyre népszerűbbek az X.501 klienstanúsítványok, a Kerberos tickettek és a hozzájuk hasonló 

technikák. Függetlenül attól, hogy milyen módszerrel történik a felhasználók hitelesítése, a felhasználót 

azonosító adatokat előbb-utóbb egy külső biztonságkezelőtől kapott felhasználói azonosítóra kell leképezni, ami 

a már megszokott jogosultságkezelési és számlázási követelmények kezelésének tesz eleget. Biztonsági 

kérdésekkel a 8. fejezetben foglalkozunk részletesen. 

4. Nem futásidejű tulajdonságok 

Az eddigiekben olyan nem funkcionális követelményeket tárgyaltunk, amelyek a SOA futásidejű 

komponenseivel kapcsolatosak. Ebben a szakaszban a nem futásidejű tulajdonságokról lesz szó. Ezek a 

tulajdonságok a rendszer életciklusához kötődnek, ezen belül pedig a kezelhetőség, verziókezelés valamint a 

katasztrófa utáni helyreállítás kérdéseivel foglalkoznak. 

4.1. A kezelhetőség nem funkcionális követelményei 

Ahogy haladunk a valódi SOA irányába, egyre világosabbá válik, hogy létfontosságú a működési környezetbe 

mélyen beágyazott ágensek és a magas szintű vezérlési rétegek egyszerű kezelhetőségéről gondoskodni. 

Gyakori megoldás az egységes kezelői műszerfal. Ahhoz, hogy az egységes kezelhetőség sikeres legyen, nem 

elég kisebb módosításokkal javítani a környezetet – a megoldásnak az átfogóbb szolgáltatáskezelői környezet 

szerves részét kell képeznie. 

4.1.1. Szolgáltatáskezelési követelmények 

Hogy megértsük a szolgáltatáskezelési követelmények általános céljait és hatáskörét, meg kell határoznunk 

azoknak az informatikai funkcióknak a kiindulási halmazát, amelyeket a szolgáltatáskezelő rendszerek 

hivatottak segíteni. A szolgáltatáskezelés nem pusztán arról szól, hogy figyelmeztetéseket küldünk az elkapott 

SOAP hibákról egy felügyeleti konzolra, hanem arról, hogy összefogó keretet biztosítunk a SOA környezetben 

együttműködő lazán csatolt szolgáltatások kezelésére. Kezdetnek az alábbi funkciókról kell gondoskodnunk: 

• Biztonságkezelés: Az egyének és a szerepkörök azonosításának képességét jelenti a hitelesítés („Ki vagy?”) és 

a jogosultságkezelés („Végrehajthatod-e ezt a funkciót?”) során. A hitelesítő és jogosultságkezelő 

szolgáltatásokra a vállalat szigorú biztonsági elvei érvényesek, ezek betartása részben a szolgáltatáskezelés 

hatáskörébe esik. 
• Katalógustámogatás: A szolgáltatások és a kapcsolódó üzemeltetésre vonatkozó metaadatok 

katalogizálásához a katalógusokat egy egyesült adattárhálózat komponenseiként kezeljük. A katalógusok 

esetében is biztosítani kell a megfelelő hitelesítést és jogosultságkezelést („Láthatja-e a kérelmező a katalógus 

összes szolgáltatását?”). 
• Utánpótlás: A szolgáltatások utánpótlásának képességét és a szolgáltatások kapacitásának növelését (ha egy 

szolgáltatás túlterhelt) foglalja magában. A kapacitáskezelés szintén az utánpótlás kérdéskörébe tartozik. 
• Konfiguráció és verziókezelés: Szintén alapvető szolgáltatáskezelési funkció a szolgáltatások 

konfigurálhatóságának kezelése. A konfiguráció lehet statikus vagy dinamikus, a szolgáltatás használatának 

szerződési feltételeitől függően. A verziókezelés létfontosságú abban az értelemben, hogy lehetővé teszi a 

szolgáltatásoknak az előfeltételként és társfeltételként megszabott (pl. a hívó szolgáltatás vagy program és a 

fogadó szolgáltatás között fennálló) függőségek betartásával történő felhasználását. 
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• Felügyelet: A szolgáltatáskezelés alapja. Ide tartozik a szolgáltatás kapacitásának, hibáinak és egyéb, a 

normál működést akadályozó, kiszámítható vagy előre nem látható körülményeinek kezelése. 
• Teljesítmény és SLA felügyelet: A szolgáltatások áteresztőképességét és kapacitását méri, illetve közvetítők 

(pl. mérőszolgáltatások) eredményeinek felhasználásával összesíti a teljesítményadatokat, amik az SLA 

jelentés bemenetéül szolgálnak. 

A szolgáltatáskezelői rendszerekről részletesen írunk a 9. fejezetben, melynek címe „A SOA környezet 

kezelése”. 

4.2. A verziókezelés nem funkcionális követelményei 

A szolgáltatások verziókezelési problémáira számos megoldás létezik. Egyes szolgáltatás-interfészek például 

annyira rugalmasak, hogy szigorú verziókezelés nélkül is viszonylag problémamentesen továbbfejleszthetők. A 

banki szférában elterjedtek azok a megoldások, amelyek függetlenítik a kliens platform fejlesztési ciklusait a 

végrehajtási életciklustól. 

 

7.1 

Egy másik megközelítésben dinamikus adaptációs rétegek párosítják futásidőben a kéréseket a 

szolgáltatásverziókkal. Ezek a rétegek értelmezik a klienskérelmek szemantikáját, ezután szolgáltatásokat 

hívnak meg a válaszhoz elegendő információ összegyűjtéséhez. Ilyen képességekkel rendelkezik például az 

Ontology-based Web Services for Business Integration eszköz. 

4.3. A katasztrófa utáni helyreállítás nem funkcionális 
követelményei 

A SOA rendszerek mindenütt jelenlévő szolgáltatásaik elosztottságának köszönhetően ténylegesen támogatják a 

katasztrófa utáni helyreállítást. A szolgáltatás-interfészek azonban csak kapcsolódási pontok, melyeken 

keresztül a konkrét implementációk elérhető. Ez azt jelenti, hogy a magukat az implementációkat futtató 

infrastruktúrát külön fel kell készíteni a katasztrófák kezelésére. Biztosítani kell például az adatfeldolgozó és 

adattároló központok redundanciáját. Az útvonalválasztó politikákat és a biztonsági infrastruktúrát fel kell 

készíteni a távoli helyreállításra, beleértve a hosszan futó üzleti folyamatok adatainak visszanyerését. A BPEL-

lel koreografált üzleti folyamatoknak megfelelő szolgáltatások esetén külön figyelmet kell fordítani futtató 

infrastruktúrára, hogy a köztesréteg megfelelő támogatást nyújtson a folyamatok hiba utáni helyreállításához és 

a tranzakciók kompenzálásához. 

5. Összefoglalás 

Ebben a fejezetben a SOA rendszerekre vonatkozó nem funkcionális követelmények közül ismertettünk 

néhányat. A követelményeket forrásuk és jelentőségük alapján az üzleti megszorítások, technológiai 

megszorítások, futásidejű tulajdonságok és nem futásidejű tulajdonságok kategóriákba soroltuk. Célunk a 

tipikus SOA projektek fontosabb követelményeinek bemutatása volt, a fejezetben felsorolt követelmények 

korántsem kimerítőek. 

Lehetetlen előre látni, hogy melyik nem funkcionális követelmény lesz majd a legnagyobb hatással a 

legközelebbi SOA projektünk architektúrájára. Egyes vállalatoknál az ipari szabványok és a partnerrendszerek 

az elsődleges követelményforrások. Leggyakrabban azonban, tapasztalataink alapján, a meglévő rendszerek és a 

korábbi években hozott technológiai döntések uralják a nem funkcionális követelményeket. 

6. IBM developerWorks 

7.1. IBM alphaWorks. The Ontology-based Web Services for Business Integration. 

http://www.alphaworks.ibm.com/tech/owsbi. 
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8. fejezet - A SOA környezet 
biztonsága 

És használja a tulajdon szemét: Ne bízzon másban!1 
—William Shakespeare} 

Egy szolgáltatásorientált architektúrában a biztonság a kockázati területek egy architekturális modellen belül 

történő beazonosításának folyamatát, és olyan megbízható gyakorlatok és ellenlépések megtételét jelenti, 

amelyek csökkentik ezen kockázatokat. Egy SOA megoldás nélkülözhetetlen komponenseként meg kell 

értenünk a kockázatok és felelősségi körök üzleti szintű fogalmait, annak felderítése érdekében, hogy milyen 

biztonsági szolgáltatásokra van szükség. A legtöbb vállalat már rendelkezik biztonsági megoldásokkal, amelyek 

nagyrészt olyan jól ismert biztonsági megoldásokon alapulnak, mint a tűzfalak vagy a virtuális privát hálózatok 

(VPN-ek). Ezek külső védelmet nyújtanak az illetéktelen behatolás ellen. A SOA megoldások elterjedésével a 

vállalat biztonságossá tételének a SOA fejlesztési folyamat alapvető részévé kell válnia. Ezen túlmenően, mivel 

a vállalatok a SOA minták implementálásának irányába haladnak, a konkrét implementációk a külső védelmen 

alapuló biztonsági megoldásoktól sokkal kifinomultabb biztonsági szolgáltatások és architektúrák irányába 

történő elmozdulást igénylik. 

Ez a fejezet a szolgáltatásorientált architektúrák biztonsági alapjait járja körül a biztonsági alapfogalmak és a 

rendelkezésre álló ipari szabványok és technológiák bemutatásával. Ismertetjük, hogy miként alakíthatjuk ki 

saját SOA biztonsági modellünket. Ezt követően a SOA rendszerek biztonságát egy többszervezetes 

környezetben vizsgáljuk, beleértve a szövetségi biztonság kérdéskörét is. A fejezet végén pedig a SOA-beli 

biztonsághoz kapcsolódó termékek áttekintésére kerül sor. 

1. Egy SOA biztonsági modell architekturális 
megfontolásai 

A létező rendszerek értékelésekor meg kell értenünk azokat az új kockázatokat és ellenintézkedéseket, 

amelyeket a SOA fejlesztési modell vezet be. Meg kell vizsgálnunk a biztonsági intézkedések helyét a vállalaton 

belül, legyenek azok akár az alkalmazásokba ágyazva vagy IT folyamatokként megvalósítva, majd meg kell 

határoznunk, hogyan valósíthatjuk meg a biztonsági szolgáltatásokat oly módon, hogy azok mind az 

alkalmazást, mind pedig az üzleti SOA komponenseket támogassák. 

Biztonsági szempontból azt mondhatjuk, hogy általánosságban minden szoftverváltoztatást jogosultsághoz kell 

kötni. Ennek megvalósítására számos megoldás kínálkozik, a szervezeten belül a szoftvertelepítések kezeléséért 

felelős személyek azonosításának gyakorlatától egészen az alkalmazott szoftverjavítások szoftvervagyon-kezelő 

rendszer segítségével történő automatikus nyomon követhetőségének biztosításáig. A legfontosabb az, hogy 

meghatározzuk azokat az üzleti követelményeket, amelyek a változáskezelési folyamat biztonságossá tételéhez 

szükségesek. Ezek a követelmények az alábbi területekhez tartoznak: 

• Üzenetküldési jellemzők: ha egy adott üzenetformátumtól, üzenetküldési protokolltól vagy interakciós 

modelltől függetlenül megvalósítható az interakció, javulnak az integrációs képességek. 

• Szállításiprotokoll-függetlenség. 

• Adatformátum-függetlenség. 

A szállítási- és adatfüggetlenségből általában az következik, hogy a szervezetnek szüksége van egy olyan 

biztonsági modellre, amely garantálja a különféle protokollok biztonságosságát. Egy SOA projekt kezdeti 

felmérése során lényeges, hogy megértsük a jelenleg már létező biztonsági mechanizmusokat, és beazonosítsuk, 

hogy melyek a vállalat egészét érintő, és melyek a taktikai megoldások. Az alábbiakat kell fontolóra vennünk: 

• Különféle interakciós modellek, mint például a szinkron és aszinkron modellek 

                                                           
1 Mészöly Dezső fordítása. 
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• Az üzenet szemantikájától való függetlenség az eszközhasználat és a futási idejű környezetek szemantikai 

támogatás biztosításában betöltött szerepével együtt 

• Programozásinyelv-függetlenség 

• Az üzleti modellektől való függetlenség (kanonikus formátum használatával, iparági üzenetcsere-formátum 

alkalmazásával stb.) 

• Az üzleti folyamatok szabványaitól (RosettaNet, OAGIS stb.) való függetlenség 

Minden interakciós modell rendelkezik egy saját mechanizmussal az üzenetváltások biztonságossá tételére. A 

vállalat által kötelezően támogatandó szabványok darabszámától függően lehet egy olyan biztonsági 

követelményünk, hogy több mechanizmust támogassunk, és megoldott legyen az egyes biztonsági tartományok 

közötti fordítás. Ezen mechanizmusok közé tartozik 

• az architekturális rugalmasságot biztosító különféle integrációs módozatok támogatása, 

• a felhasználók számára konszolidált és egyedülálló interakciós mechanizmust biztosító egységes felhasználói 

élmény, 

• az architektúra mögött meghúzódó kommunikációs réteget megszólító alkalmazás-összekapcsolhatóság, 

• az alkalmazások és szolgáltatások együttműködésére szolgáló folyamatintegráció, 

• a vállalati adatokat összefogó és mozgató információintegráció, valamint 

• az új alkalmazások és szolgáltatások készítését és telepítését segítő ún. „integrálásra épített” módszer. 

Minél bonyolultabbá válik egy környezet, annál nagyobb szükség van egy, a bonyolultságot csökkentő 

szisztematikus módszerre. A vállalatoknál a leggyakoribb biztonsági hibák manapság az informatikai 

döntéshozókhoz kapcsolódnak, akik nem fogják fel a kockázatokat, vagy a biztonsági megoldást. Elsődleges 

célként olyan megoldásokat kell biztosítanunk, amelyek heterogén rendszerek komplex alkalmazásainak 

biztonságos fejlesztését támogatják. 

A biztonsági modell összetettsége meghaladhatja az önálló szervezet környezetének igényeit. Egy SOA vagy 

webszolgáltatás-környezet vállalati bevezetésekor a biztonsági követelmények vállalaton belüli és vállalatok 

közötti üzleti tranzakciókat lehetővé tévő virtuális szervezetek bevonásával kibővíthetik a környezet fogalmát. 

Bizonyos telepítési topológiákban a szállítási réteg biztonsági technikái (pont-pont biztonság) elegendőek 

lehetnek ahhoz, hogy eleget tegyenek az átvitt üzenetek megóvását előíró üzleti követelményeknek. Más, 

vállalatok közötti forgatókönyvek esetében azonban az átvitt üzenetek adatintegritásának és bizalmasságának 

biztosításához végpontok közötti (ún. end-to-end) biztonsági megoldásokra lehet szükség. A megbízható 

tartományok közötti hitelesítést és jogosultságkezelést szintén támogatniuk kell. Bizonyos környezetekben a 

jogosultsági szabály nemcsak azt tartalmazza, hogy egy adott erőforráshoz ki férhet hozzá, hanem azt is, hogy 

milyen célból. Ezek megadásának egyik módja adatvédelmi felügyelők és annotációk alkalmazása. 

A következő szakasz bemutatja a biztonság alapfogalmait és azt, hogy azok hogyan alkalmazhatóak a SOA-ra. 

2. A biztonsági fogalmak és összetevők 

A biztonság alapelemei közé tartozik az integritás, a bizalmasság, az azonosság és hitelesítés, az 

üzenethitelesítés, a munkamenet-kezelés, a jogosultságkezelés, az adatvédelem, a letagadhatatlanság és a 

kriptográfia. Ezen fogalmak közvetlenül befolyásolják a SOA biztonság architekturális és logikai tervét. 

2.1. Integritás 

Az információ integritása egy információdarabka olyan állapotára utal, amelyet nem változtattak meg 

illetéktelen vagy váratlan módon. Az egymással kommunikáló partnerek üzenetváltásai során küldött üzenetek 

integritásának megőrzése lehetővé teszi a felek számára, hogy bizonyos mértékig biztosak lehessenek abban, 

hogy az átvitel során az üzenet nem változott meg. Az integritási védelem azt jelenti, hogy ha egy rosszindulatú 

felhasználó elfog egy üzenetet, és megváltoztatja annak tartalmát, azt felfedezik. 
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2.2. Bizalmasság 

Az információ bizalmasságán az információ jogosulatlan vagy váratlan közzétételével kapcsolatos állapotát 

értjük. Az adatok integritását és bizalmasságát mind átvitel során, mind pedig álló helyzetben értelmezhetjük. 

Az üzenetek bizalmassága lehetővé teszi a felek számára, hogy egy bizonyos mértékig biztosak lehessenek 

abban, hogy – amennyiben fontos, hogy egy üzenet kényes részletei ne juthassanak más tudomására – 

üzeneteiket harmadik fél nem olvashatta el menet közben. 

A tranziens üzenetbizalmassági védelem azt jelenti, hogy az üzenet átvitele során tartalma nem kerül 

rosszindulatú személyek kezére, még akkor sem, ha azok elfogják az üzenetet. A perzisztens üzenetbizalmassági 

mechanizmusok biztosítják az üzenet adatai (pl. hitelkártyaszám, TAJ-szám stb.) megbízhatóságának 

fenntartását. Ha például az üzeneteket naplózzák, a perzisztens bizalmasság biztosítja azt, hogy még ha valaki 

hozzá is fér egy szerver naplójához, ne tudja elolvasni az üzenet tartalmát. 

A bizalmasság és az integritás fogalma rezidens információk esetén is alkalmazható. A perzisztens 

adatintegritást például perzisztens adatokra és kódokra is alkalmazhatjuk. Az egyes aláírási technikák 

biztosítják, hogy az információ nem kerül megváltoztatásra. Általánosságban minden olyan esetben szükségünk 

lesz integritási és bizalmassági technikákra, amikor biztosak szeretnénk lenni abban, hogy az információt nem 

hamisítják meg vagy olvassák el az átvitel során, avagy az adattárolóban. 

2.3. Azonosság és hitelesítés 

A hitelesítés (autentikáció) egy állítólagos személyazonosság ellenőrzésének folyamata. A hitelesítési folyamat 

egy publikus (mint pl. a felhasználói név) és egy privát (mint pl. a jelszó, amit elviekben csak a felhasználó 

ismer) információdarab alapján dönti el az érvényességet úgy, hogy összehasonlítja azzal, amit a rendszer ismer. 

Ezeket a privát információkat hitelesítési adatoknak is nevezzük, amelyek valamilyen ismert (pl. jelszó) vagy 

birtokolt (pl. hardverkulcs) dolgon, vagy egy soha meg nem változó idempotens objektumon (pl. ujjlenyomat) 

alapulnak. 

Az azonosság ellenőrzése (vagyis a sikeres hitelesítés) után az egyes rendszerek és alkalmazások a hitelesített 

egyedhez jogosultságokat rendelnek. Ezek a jogosultságok – melyeket gyakran jogosultsági adatoknak is 

nevezünk – határozzák meg, hogy az egyed mit tehet a vállalaton belül (lásd még a 8.2.6. szakaszt). Így egy 

hitelesített, biztonságos munkamenet környezetén belül a rendszer kikényszerítheti, hogy a hitelesített egyedek 

jogosultsághoz kötött kérésekkel dolgozzanak, és bizonyos esetekben mindenről, amit a hitelesített felhasználó 

tenni próbál, naplót vezethet. 

Tekintsünk például egy rendelésteljesítési folyamat részeként használt alkalmazást. Ez az alkalmazás olyan 

egyéb alkalmazásokat is használhat munkájának elvégzése során, amelyek például a kiszállítások ütemtervével 

vagy éppen a raktáron lévő áru mennyiségének kezelésével foglalkoznak. A kiszállítások ütemezését végző 

alkalmazáshoz történő hozzáférés lehet korlátozott, amikor a raktárvezető csak a következő 24 óra adatait látja, 

az ezen túli időpontokhoz tartozó kiszállításokat csak a rendelések felvitelét végző adminisztratív alkalmazottak 

jogosultak látni. Hasonlóképpen, a raktáron lévő áru mennyiségének módosítását szintén auditálhatjuk, így az 

esetleges visszaélésekre könnyen fény derülhet. Mindkét esetben a hitelesített azonosság, a jogosultsági 

meghatalmazások és a felek között kialakított bizalmi kapcsolat teszi lehetővé a megfelelő tevékenységek 

engedélyezését vagy tiltását, és az (engedélyezett vagy tiltott) kérések naplózását. 

2.4. Üzenethitelesítés 

A bizalmassági és integritási technikák egyik érdekes mellékhatása, hogy amikor folyamatok és alkalmazások 

helyett üzenetekre alkalmazzuk őket, üzenethitelesítést biztosítanak. Az üzenethitelesítés célja, hogy 

megbizonyosodhassunk, az üzenet valóban attól a féltől származik, akitől mondja magát. Mindezt előzetes 

megegyezés során kialakított kriptográfiai technikák segítségével érhetjük el. Lényeges, hogy az 

üzenethitelesítés, vagyis az adat eredetének szavatolása lehetővé teszi a fogadó számára az üzenet küldőjének 

beazonosítását. 

2.5. Munkamenet-kezelés 

Egy munkamenet a hosszú távú üzenetváltásban részt vevő felek között megosztott környezet. Ahelyett, hogy 

minden üzenetváltás során igazolnák azonosságukat, létrehoznak egy munkamenet-környezetet a kérdéses felek 
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hitelesített azonosságaihoz kötődően. Munkamenet-kezelésen ennek a környezetnek a kezelését értjük, melybe 

beletartozik a környezet létrehozása és törlése is. 

Egy munkamenet biztonságossá tétele magával vonja az egyes felek hitelesítését, olyan alkalmas tokenek 

létrehozását, amelyek a többszörös kérések és válaszok (vagyis tranzakciók) biztonságossá tételére 

használhatók, majd az adatcsere befejeztével a munkamenet során gyorstárba helyezett információk törlését is. 

Egy biztonságos munkamenet állapotának karbantartása azt jelenti, hogy a sok kérés- és válaszüzenetet egy 

nagyobb, többüzenetes tranzakció részeként kapcsolhatjuk össze. 

A munkamenet állapotának kezelése biztonsági és teljesítménybeli szempontokból egyaránt nagyon fontos. A 

biztonság egyik legalapvetőbb elve az, hogy a felhasználóknak előnyük származzon a számukra felajánlott 

biztonsági megoldásokból. Sokszor a felhasználók kényelmetlenségérzete vezet el az első biztonsági kihíváshoz: 

ha minden kéréshez meg kell adniuk a hitelesítéshez szükséges adatokat (pl. felhasználói név és jelszó), akkor 

gyakran megtalálják annak a módját, hogy miképpen kerüljék el a biztonsági mechanizmusokat. 

Az olyan mechanizmusok, mint a WS-SecureConversation és az egyszeri bejelentkezés (single sign-on), úgy 

tudják csökkenteni a hitelesítések darabszámát, hogy az üzleti követelményeknek továbbra is megfelelő 

védelmet nyújtanak. 

2.6. Jogosultságkezelés 

A jogosultságkezelés az a folyamat, amely során egy egyed által végrehajtható tevékenységekről születik döntés, 

majd ez alapján engedélyezünk vagy tiltunk bizonyos tevékenységeket. Legegyszerűbb esetben ez nem összetett 

kérdések megfogalmazását jelentheti: „X megteheti-e Y-t?” „Az X felhasználó hozzáférhet-e az Y 

erőforráshoz?”. Összetettebb esetekben azonban a döntési folyamathoz a kérésben megfogalmazott feltételek 

kiértékelésére is szükség lehet: „Az X felhasználó hozzáfér-e az Y erőforráshoz Z napon?”, vagy „Az X 

felhasználó hozzáférhet-e az Y erőforráshoz Z megszorítások mellett?”. A hozzáférésről szóló döntés 

kikényszerítése az a folyamat, amely gondoskodik arról, hogy a döntés eredményének megfelelően a hozzáférés 

biztosítva avagy tiltva legyen. 

Egy egyszerű példa jogosultság megállapítására az „Átutalhat-e Zsuzsa pénzt az A számláról a B számlára?” 

kérdésre adott válasz. Vannak azonban sokkal összetettebb döntések, mint az „X megteheti-e Y-t Z-vel?”. 

Gyakran a kérdés megválaszolásához további információkra van szükség. Például Zsuzsa átutalásának kérdését 

tovább finomíthatjuk a rendszer által a munkamenet létrehozásához használt hitelesítési módszer megadásával, 

az „Y” pontos természetével és annak „Z”-re kifejtett hatásával. Például ha az „Y” azt jelenti, hogy „utalj át 

10 000 $-t az A számláról a B számlára”, ahol a „Z” az A számla, amelynek csak 4,21 $ az egyenlege, akkor a 

válasz egyértelműen „Nem” kell, hogy legyen. 

Egy szolgáltatásorientált architekturális minta esetén fontos megértenünk a jogosultság szemcsézettségét. A 

rendszer határainak biztonságossá tételét előíró paradigma alapján azt mondhatjuk, hogy a rendszernek el kell 

végeznie egy kezdeti hitelesítést a tartomány széléhez olyan közel, amennyire csak lehet, és az aktuális hívástól 

olyan távol, amennyire csak lehet. Ez a stratégia a vezérlést körökre osztja. Célszerű a hitelesítést rétegzett 

módon végezni, amelyben a jogosulatlan kéréseket elnyelik az alsóbb feldolgozórétegek. Ez azt jelenti, hogy a 

magasabb rétegekhez eljutó kérések esetén a jogos és nem jogos kérések aránya magas lesz, ami a teljesítmény 

és a biztonság szempontjából is hasznos. 

Zsuzsa átutalási kérelmének példáján keresztül nézzük meg, hogyan lehet a hozzáférés-szabályozással 

kapcsolatos döntéseket rétegezni: 

• „Átutalhat-e Zsuzsa pénzt?” – Igen 

• „Átutalhat-e Zsuzsa pénzt az A számláról a B számlára?” – Igen 

• „Átutalhat-e Zsuzsa 10 000 $-t az A számláról a B számlára?” – Igen/Talán 

• „Átutalhat-e Zsuzsa 10 000 $-t az A számláról a B számlára úgy, hogy az A számla egyenlege 4,21 $?” – 

Nem 

Vagyis az „Átutalhat-e Zsuzsa pénzt az A számláról a B számlára?” döntést felbonthatjuk, rétegezhetjük annak 

érdekében, hogy annál tovább finomítható legyen, minél közelebb jut a kérés a kérdéses adatokhoz. 
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Általánosságban a rendszer hozhat egy kezdeti döntést egy adott kérésről, pusztán az autentikált azonosság 

alapján. Például Zsanett – aki nem autentikált felhasználó – kérése már a vállalati hálózat határán megáll. Ahogy 

a kérés tovább halad a vállalati hálózatba, a döntések tovább finomíthatók. 

A közvetítő rétegben, ahol a brókerek és a proxik továbbítják a kéréseket, lehet a döntéshozás következő szintje: 

„Nyithat-e Márk új kereskedelmi számlát?”. Nem, mert számláját fél évre felfüggesztették, ezért csak jelentések 

olvasására korlátozódnak a lehetőségei. Az alkalmazás szintjén a rendszer meghozza a végső döntést az 

„Átutalhat-e Zsuzsa 10 000 $-t az A számláról (egyenlege 4,21 $) a B számlára (egyenlege 2124,25 $)?” 

kérdésről. 

Amikor az erőforrásokat és szolgáltatásokat az üzleti partnerek számára is elérhetővé szeretnénk tenni, 

megvalósíthatunk egy jogosultsági szűrést mindkét oldalon. Így az üzleti partner felelősségi körébe tartozhat, 

hogy csak olyan kéréseket küldjön a szolgáltató felé, amelyeket az hajlandó befogadni. Vagyis ha a partner nem 

hajlandó egy adott árucikkre egy 10 000 db-ra szóló rendelést elfogadni, egyenként 1,25 $-os áron, akkor a 

megrendelő partnernek már össze sem kell állítania ezt a kérést (és persze a jogosultságokkal sem kell 

foglalkozni), ami így természetesen már el sem jut a szolgáltatóig. 

Ez nyilvánvalóan nem jelenti azt, hogy ezzel felmentjük a szolgáltatót a jogosultsági döntések meghozása és 

betartatása alól. Ehelyett, az üzleti partner által kapott kérések már autorizáltak, így a szolgáltató által 

meghozandó döntések az „Ez az üzleti partner küldhet-e ilyen kéréseket?” és a „Ki tudom-e elégíteni a 

kéréseket?” típusú kérdések szintjére lépnek. 

2.7. Adatvédelem 

Az adatok védelme mint a jogosultságkezelés egy dimenziója, bizalmassági mechanizmusokat is magában 

foglal. Ez egy olyan plusz attribútum, amelyet magán az üzeneten belül elhelyezkedő adatelemekre vonatkozóan 

adhatunk meg. A korábbi példát alapul véve, ha rendelünk 10 000 db 1 $-os árucikket, magának a cikk árának 

esetleg titkosnak kellene lennie (lehet, hogy ez bizalmas információ). Épp ezért, a rendszernek szüksége van egy 

megfelelő titkosításra, hogy a korábbi üzenetszintű bizalmasságon túlmenően védje az adatot a jogosulatlan 

megtekintéstől. A vállalaton belül, miután a rendszer eltávolította az üzenetszintű bizalmassági mechanizmust, 

továbbra is védeni kell ezen cikkek egységárát. Ez lehetővé teszi a fogadó oldalon valaki számára, hogy tudjon 

róla, hogy leadtak egy rendelést – ha hozzáfér az üzenethez, miután a bizalmassági információk eltávolításra 

kerültek –, de nem tudja az egységárat. 

Az adatvédelmi szempontokat nemcsak az ilyen jellegű (pl. versenyelőnyt vagy -hátrányt okozni képes) 

információk esetén kell érvényesíteni, hanem a személyes információkra vonatkozóan is, mint amilyenek pl. a 

TAJ-szám, a cím, az életkor vagy akár a kedvenc üdítőital, amelyek védelmére eltérő követelmények 

vonatkozhatnak. 

2.8. Letagadhatatlanság 

Az üzleti életben jogi szempontból gyakran bizonyítékra van szükség arról, hogy egy bizonyos esemény egy 

adott feltételrendszer mellett bekövetkezett. Mivel a cégek működése egyre inkább számítógépes rendszereken 

alapszik, és így nyújtanak üzleti szolgáltatásokat, ezen rendszerek feladata lesz a bizonyítékok előállítása a jogi 

kihívásokra válaszul. A jogosultsággal kapcsolatos döntések megbízható partnerkapcsolatok segítségével 

történő elosztásának egyik oka, hogy az üzleti szolgáltatásoknak bizonyítékra van szükségük a 

letagadhatatlanság érdekében. 

A letagadhatatlanság biztosítja, hogy az üzenetet vagy kérést a küldője nem cáfolhatja meg. Például, ha egy cég 

10 000 db árucikket rendel, a letagadhatatlanság garantálja, hogy a cég a későbbiekben ne tagadhassa le ezt a 

rendelést. Habár a valódi letagadhatatlanság elérése különösen nehéz, az egyes rendszerek digitális aláírások 

segítségével egy, az online tranzakciók számára elégséges letagadhatatlansági megoldást érhetnek el. 

A digitális aláírás, melyet a kérelmező egy üzenetben ad ki, azt jelzi, hogy az aláíró (vagyis a kérelmező) 

jóváhagyta a kérést. Ez az alábbi feltételezésekre épít: 

• Az aláírt információ tartalmaz egy időbélyeget, és azonosítja a kérelmezőt. 

• Az aláíráshoz használt privát kulcsot csak az aláíró ismeri, ezért csak ő képes ennek a digitális aláírásnak a 

létrehozására. A rendszer tartalmazhat olyan rétegeket, amelyek bizonyítékot szolgáltathatnak arról, hogy 

valóban egyedüli entitásként ő ismeri ezt a kulcsot. 
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• A rendszer feltételezi, hogy a kérelmező csak olyan információt ír alá, amelyről tud, és amelyért felelősséget 

vállal. Ezért a későbbiekben a kérelmező nem jöhet elő azzal, hogy annak ellenére, hogy aláírta az üzenetet, 

nem olvasta el vagy nem értette meg annak tartalmát. 

A letagadhatatlanság köré épült üzleti politikáknak a tranzakciós környezetekben egyre nagyobb szerepük van, 

és segítségükkel olyan megbízhatóságon alapuló kapcsolat építhető fel, amelynek az elektronikus rendszerek a 

teljes kérelmező-szolgáltató környezetben jogosultsági döntéseket hozhatnak meg. 

2.9. Kriptográfia 

Az elektronikus információk integritásának és bizalmasságának megóvására kriptográfiai eszközöket 

használhatunk. Ez egy összetett matematikai témakör, de bőven van szakirodalma. Röviden, a kódolás nem más, 

mint egy információ egyik formátumból egy másikba történő konverziója egy matematikai transzformáció 

segítségével. A transzformáció bemenete egy kulcs és a transzformálandó üzenet, eredménye pedig a kódolt 

üzenet. A dekódolás az a transzformáció, amely a kódolt üzenetből egy másik kulcs segítségével visszaállítja az 

eredeti üzenetet. 

A kódolás alapulhat szimmetrikus vagy aszimmetrikus kulcsokon is. A szimmetrikus kulcsokat használó 

rendszerek ugyanazt a kulcsot használják a kódolás és a dekódolás során is. Ilyenek például az osztott kulcsú 

rendszerek, amikor a felek egy közös kulccsal rendelkeznek, amelyet mindketten titokban tartanak mások előtt. 

Egy aszimmetrikus kulcsokkal operáló rendszer egy kulccsal végzi a kódolást, és egy ehhez kapcsolódó, ámde 

mégis eltérő kulccsal a dekódolást, vagyis az eredeti üzenet visszaállítását. Az ilyen rendszerek egy részében 

elegendő csupán az egyik kulcsot titokban tartani, a másik nyilvános is lehet: ezeket nyilvános kulcsú 

rendszereknek nevezzük. 

A nyilvános kulcsú infrastruktúra technikái aszimmetrikus kulcsokon alapulnak. Ekkor a felhasználó rendelkezi 

egy titkos, privát kulccsal, míg partnerei számára elérhetővé tesz egy nyilvános kulcsot. A privát kulccsal kódolt 

információk a nyilvános kulccsal dekódolhatók, és fordítva. A kulcspárok kiadása, regisztrációja és szétszórása 

fontos komponense az ilyen rendszereknek, és gyakran ez a rész okozza a legtöbb problémát a telepítés során is. 

A kulcspár nyilvános fele egy tanúsítványban kerül elhelyezésre, így a felhasználó nyilvános kulcsát 

összekötjük a személyazonosságával. Így a felhasználó saját azonosságát a privát kulcs használata segítségével 

fejezheti ki, amely állítást a nyilvános kulcsot ismerők leellenőrizhetnek. 

A nyilvános kulcsú infrastruktúrán (PKI – public key infrastructure) alapuló technikák roppant hasznosak, 

hiszen megengedik a feleknek, hogy egy bizalmon alapuló infrastruktúrát alakítsanak ki úgy, hogy az egyes 

résztvevőknek csak a saját privát kulcsuk kezelésére kelljen összpontosítaniuk, míg azokkal a partnerekkel, 

akikkel bizalmi kapcsolatba szeretnének lépni, a nyilvános kulcsot tartalmazó tanúsítványt kell csak 

kicserélniük. Ez egy nagyon rugalmas megközelítés a sok partnerrel történő átfogó bizalmi kapcsolatok 

kezelésére. Ennek a megoldásnak számos előnye van, de a feleknek rendszeresen ellenőrizniük kell, hogy 

tanúsítványuk még mindig érvényes-e. Egy vállalatnak rendelkeznie kell olyan üzleti szabályokkal, amelyek ezt 

az érvényességi időtartamot szabályozzák. 

Mind az osztott, mind pedig a nyilvános kulcsú rendszerek az adatok titkosítására használhatók. A kódolás 

védelmet nyújt az információ közzétételével szemben is: ha egy információ kódolva van, csak azok ismerhetik 

meg, akik képesek a dekódolására, vagyis, osztott kulcsú környezetben rendelkeznek a közös kulccsal, vagy PKI 

környezetben rendelkezésükre áll a nyilvános kulcs. 

A teljesítmény szempontjából a nyilvános–privát kulcspárok használatának kihívása, hogy a feldolgozási 

teljesítmény szempontjából a nyilvános kulcsú oldalon végzett műveletek jelentősen költségesebbek, mint a 

privát kulcsok oldalán végrehajtottaké. Egy szimmetrikus kulcsú rendszer esetében a kódolás és dekódolás 

költsége általában sokkal kisebb. Azonban a nyilvános kulcsú rendszerek feldolgozási költségeinek ellenére egy 

ilyen rendszer működtetése olcsóbb, mint a helyettük alkalmazható sok közös kulcs kezeléséé. Mindazonáltal, 

nagy mennyiségű adatok kódolása során az osztott kulcsú technikákat érdemes előnyben részesíteni, az 

adatokhoz történő hozzáférés idejének lecsökkentése érdekében. 

A nyilvános kulcsú technikákat széles körben alkalmazzák az adatintegritás és az adateredet biztosítására is. 

Ezen túlmenően, a PKI technikák digitális aláírások kezelésére is használhatók. Digitális aláírás használata 

esetén általában nem kódolunk nagy mennyiségű adatot, hanem egy hash-függvény segítségével előállítjuk az 

üzenet egyedi, fix méretű reprezentációját. Ezt a hash-értéket kódoljuk, és küldjük el az üzenettel. A folyamat 

során az ügyfél digitálisan aláírja a védendő adatokat, a kódolt hash-érték pedig maga a digitális aláírás. Az 

aláírás ellenőrzése során a kapott üzenetre újból végrehajtjuk ugyanazt a hash-függvényt, majd az így kapott 
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értéket hasonlítjuk a dekódolt aláírással (amely az eredeti hash-érték). Ha megegyeznek, akkor ez egy hiteles 

aláírás. A hash-függvénynek és a kriptográfiának ezen kombinációjával kapott költség alacsonyabb, mint ha a 

teljes üzenetet kódoltuk volna, amikor csak integritási védelemre van szükségünk. 

A digitális aláírások az információ esetleges megváltoztatását is bizonyítják, vagyis fenntartják az integritást. Ha 

egy aláírt üzenetben módosítás történik, az aláírás érvénytelenné válik, hiszen a hash-értékek különbözni 

fognak. Vagyis egy érvénytelen aláírás azt jelenti, hogy az üzenetintegritás sérült. 

2.10. Bizalom 

Két fél biztonságos kommunikációjához közvetlen vagy közvetett módon, de biztonsági hitelesítő adatok 

cseréjére van szükség. Azonban mindkét félnek meg kell határoznia, hogy milyen szintű bizalmat helyez a 

másik féltől kapott adatokba. 

A bizalom szintén a jogosultságkezelés egyik eleme, amely azonban szélesebb körben, egyedek csoportjai (pl. 

felhasználók, rendszerek, alkalmazások, folyamatok stb.) között értelmezendő. A szervezetközi üzenetváltások 

elengedhetetlen eleme, de akár egyetlen szervezeten belül is alkalmazható (pl. osztályok vagy alhálózatok 

között). A bizalom segítségével az alapján alakíthatjuk ki a jogosultsági stratégiát egyedek teljes csoportjai 

között, hogy ők milyen interakciókban vesznek részt más csoportokkal. 

Egy bizalmi tartomány meghatározza a hozzá tartozó egyedek azonosságát és természetét. Lehetőségünk van 

ugyanazon egyedek között különböző tartományokat is definiálni, attól függően, hogy ezek az egyedek hogyan 

látszanak és keverednek a tartományon belül. Egy egyszerű adatbázis például két különböző bizalmi 

tartományba is beletartozhat attól függően, hogy milyen más – speciális célú alkalmazásokat tartalmazó – 

tartományok férnek hozzá. A tartományok más tartományokat is tartalmazhatnak, például a teljes cég bizalmi 

tartományába az egyes különálló osztályok bizalmi tartományai tartozhatnak. 

2.11. Szövetség 

A tartományok közötti bizalom kialakításának magasabb absztrakciós szintjén meg kell gondolnunk, hogyan 

integrálhatóak különböző szolgáltatók szolgáltatásai. A szokásos megoldás szerint erre egy olyan absztrakciós 

szintet húzunk fel, amely a különböző rendszereket szövetségbe tömöríti. Egy ilyen szolgáltatásszövetségben 

több szolgáltató különféle szolgáltatásai kaphatnak helyet, és a modell lehetővé teszi, hogy a szövetségen belül 

alakítsuk ki a bizalmi viszonyt egyszeri be- és kijelentkezéssel (single sign-on és single sign-off), és elosztott 

attribútumkezelést alkalmazzunk. A szövetségek szerepe különösen fontos olyan SOA-k esetében, amelyek 

túlmutatnak egy szervezet határain. Tulajdonképpen egy virtuális közös biztonsági modellt alakítunk ki úgy, 

hogy az egyes szervezetek egyedi modelljeit egy közös referenciamodellhez társítsuk. 

3. A SOA biztonság implementációs követelményei 

Egy szervezet architektúrájára a biztonság elemei különféle dinamikával és befolyással bírnak. A biztonsági 

követelményeket a szolgáltatásorientált architektúra megközelítéséből szemlélve, új követelményekkel találjuk 

szembe magunkat, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy hogyan koordináljuk az üzleti partnerek és bizalmi 

tartományok közötti biztonsági mechanizmusokat. Ezeket a követelményeket a következő szempontok alapján 

felépülő szabályok segítségével adhatjuk meg: 

• Amikor bizalmi kapcsolatot létesítünk a partnerek között, a szállítást, az üzeneteket és az adatvédelmet 

(beleértve a kérésben elhelyezett biztonsági tokeneket is) érintő biztonsági irányelvek pontos definiálása 

nélkülözhetetlen (lásd 8.3.1.–8.3.6. szakaszok). Nem elég azonban kialakítani ezeket az irányelveket, de 

megfelelő módon kommunikálni is kell őket. 

• Miután egy cég definiálta saját irányelveit, a biztonsági információk változásait kezelnie és koordinálnia kell 

(lásd 8.3.7. és 8.4. szakaszok). 

3.1. A biztonsági irányelvek kezelése 

Az üzleti partner SOA erőforrásaival való kapcsolatfelvétel előtt meg kell határoznunk a szükséges biztonsági 

irányelveket, mint például a szállítási és üzenet réteg védelmével kapcsolatos követelmények, vagy az adatszintű 

védelem. Ezek az elvek a teljes biztonsági stratégiánk egy komponensét alkothatják, amelyet az egyes üzletek 

fognak majd felhasználni. Ezek a szabályok biztosítják, hogy a SOA csak jogosultsággal ellátott és megbízható 
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– ismert, jól definiált jogi kapcsolatokkal rendelkező – üzleti partnerek részvételét engedi meg a cégek közötti 

tranzakciókban. Ezenfelül ilyen irányelveket lefektethetünk annak érdekében is, hogy az üzleti megállapodások 

és a törvényesség felett őrködjenek. 

3.2. A szállítási biztonság alapelvei 

A szállítási réteg biztonsága az interakció során használt aktuális szállítási protokoll által biztosított védelmet 

jelenti. Ilyen protokoll lehet például a secure socket layer (SSL), amely két végpont között megbízható 

(titkosított) csatornát biztosít2. A kódolás eredményeként az ezen a csatornán keresztül áramló információkat 

egyetlen külső fél sem képes értelmezni. A kódolás alapjául a digitális SSL tanúsítványban tárolt kulcsok 

szolgálnak. Ezek olyan, hosszú távra készült kulcsok, amelyek az SSL munkamenet kiépítésekor rendelődnek 

hozzá az egyedekhez. Mindkét fél egy új, közös kulcsot használ, amelyet talán korábban soha nem használtak a 

vezetéken áthaladó üzenetek kódolására. 

Egy mellékhatásként előálló előnye az SSL tanúsítványoknak, hogy a kulcson kívül egy kötést is tartalmaz, 

amellyel a kulcs egy adott egyedhez rendelhető. Ez lehetővé teszi, hogy az SSL tanúsítványokat az adatok 

eredetének igazolására is fel lehessen használni: ha el tudok valamit úgy kódolni, hogy azt dekódolni tudd az 

SSL tanúsítvány kulcsával, és ha meg tudom állapítani, hogy a tanúsítvány érvényes, és olyan valaki állította ki, 

akiben megbízom, akkor egy bizonyos szintű bizalmi viszonyt alakítottunk ki. 

Miután az SSL végponton bezárul az SSL csatorna, az üzenetek sima szövegként bárki által láthatók (és 

módosíthatók). Ha le kell zárnunk egy SSL csatornát, és az üzenetet a céljához SSL nélkül kell továbbítanunk 

(pl. köztes állomások, átjárók segítségével), a rendszer sebezhetővé válik. Ez egy új követelmény elé állít 

minket: az üzenetréteg biztonságával is törődnünk kell. 

3.3. Az üzenetréteg biztonsági alapelvei 

Az üzenetréteg biztonsága lehetővé teszi a rendszer számára az üzenet törzsének integritási és megbízhatósági 

védelmét (ami akár egy HTTP üzenettörzsben is átjöhet). Ez a szállítási rétegben alkalmazott védelmek fölötti 

rétegben helyezkedik el. Mivel az üzenet törzsére alkalmazzuk, végpontok közötti védelemről van szó. Azáltal, 

hogy a szállítási réteg biztonsági megoldásai az üzenet előre haladása során elért hálózathatároktól függően meg 

is változhatnak (az internetet alkotó hálózatok különféle biztonsági szintekkel rendelkeznek), ez a végpontok 

közötti védelem biztosítja, hogy az üzenet tartalma nem kerül elolvasásra vagy módosításra a célzott végponttól 

eltérő helyen. Bizonyos esetekben az üzeneteknek nemcsak a törzsét, hanem a fejlécét is védenünk kell. 

Általánosságban egy SOA környezetben az üzenetekre alkalmazott üzenet- és szállítási rétegbeli biztonsági 

megoldások az alábbiak: 

• (Szállítási réteg) biztonság: a két egyed között haladó kódolt üzenetek nem olvashatóak és nem 

módosíthatóak olyan harmadik fél által, amely megfigyelheti az éppen szállított üzenetet. A szállítási réteg 

biztonsági megoldásai használhatók a kérést küldő egyed hitelesítésére is (amely azonban nem feltétlenül a 

kérést küldő egyedet azonosítja, hanem egyszerűen az egyed hálózatának SSL végpontját reprezentálja). 

• (Üzenet réteg) adatvédelem és bizalmasság: ez az üzenet törzsének kódolását jelenti, hogy az ne legyen 

olvasható még akkor sem, ha a szállítási réteg által nyújtott biztonsági megoldásokat nem használjuk. A ma 

létező implementációk általában nem használják a végpontok közötti, az üzenet réteg által biztosított 

bizalmasságot, hanem ehelyett a szállítási réteg biztonsági és az üzenet réteg integritási megoldásainak 

kombinációjára építenek. 

• (Üzenet réteg) integritás: azon üzenet információinak aláírása, amelyekről garantálnunk kell, hogy eredetiek 

és nem hamisították őket meg. Ez az aláírás egyben az eredet hitelesítésére vonatkozóan is szolgál némi 

bizonyítékkal, ugyanis az aláíráshoz használt kulcshoz tartozó egyed azonossága meghatározható. 

3.4. Adatvédelmi irányelvek 

Az üzenetek adatszintű elemeinek kódolásával védhetjük adatainkat. Habár ezt nem valami széles körben 

alkalmazzák, de az adatelemek bizalmassága sok SOA környezetben (különösen az üzleti és az egészségügyi 

                                                           
2 Abból, hogy az információ kódolt és nem olvasható, következik az integritási védelem, mégpedig azért, mert – mind gyakorlatilag, mind 

pedig matematikailag – roppant bonyolult egy üzenetet megváltoztatni (vagyis integritását megsérteni) úgy, hogy azt nem tudjuk elolvasni. 
Épp ezért azt mondjuk, hogy amennyiben egy üzenetet nem könnyű dekódolni, majd újrakódolni, az integritási védelem megoldott. 
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szektorban) kritikus kérdés. A teljes üzenet kódolásával szemben itt csak egyes adatelemek kódolását végezzük, 

amellyel lehetővé válik a szenzitív adatok védelme (mint amilyenek pl. a páciensek adatai) úgy, hogy közben az 

üzenet más részeinek más célokból (pl. durvaszemcsézettségű jogosultságkezelés, útvonalválasztás stb.) történő 

feldolgozását megengedjük. 

3.5. A biztonsági tokenek irányelvei 

Egy bizonyos szinten az együttműködő üzleti partnerek meghatározzák, hogy milyen biztonsági tokeneket 

bocsátanak ki, kezelnek és cserélnek ki egymással. Ezek a tokenek az üzleti folyamatok igénybe vevőiről 

hordoznak információkat. A különböző forgatókönyvek különféle jellemzőkkel rendelkező eltérő tokenek 

alkalmazását igénylik. A legtipikusabb tokenfajták a rájuk jellemző tipikus forgatókönyvekkel az alábbiak: 

• Felhasználói név token: egy azonosságról szóló kijelentést tartalmazó token, amely tartalmaz egy jelszót is 

(általában valamilyen kódolt formában). HTTP környezetben a webböngészők és -szerverek használják ezt a 

tokent, amikor is a böngésző bekéri a felhasználói nevet és a jelszót, amiket majd a szolgáltató fog 

ellenőrizni. A felhasználói név token egy speciális formája az IDAssertion. Ez egy jelszó nélküli felhasználói 

név token, amelyet általában egy megbízható környezeten belül használnak arra, hogy egy már korábban 

hitelesített felhasználó azonosítására szolgáljon. 

• X.509 tanúsítvány: ez a tanúsítvány tipikusan egy olyan kérelmező azonosítására szolgál, aki egy üzenet egy 

részét vagy egészét aláírta. Egy „kettő-az-egyért” megközelítést alkalmazva azonosítja a kérelmezőt olyan 

adatok alapján, amelyeket az már a kérésben megadott. 

• SAML állítás: egy SAML állítás egy azonosság igazolására vagy egy állítólagos azonossághoz kapcsolódó 

további attribútumok beszerzésére szolgál. Egy SAML állítás tipikusan passzív kliens esetén használható (pl. 

egyszeres belépés során, mint ahogyan azt a fejezet későbbi részében tárgyaljuk), vagy egy olyan aktív 

klienses forgatókönyvben, amikor a kérelmezővel kapcsolatban további információkra (pl. a szerepköreit, 

csoportjait, jogosultságait stb. leíró attribútumokra) van szükség. 

• Kerberos token: a Kerberos tokenek az MIT-en kidolgozott hitelesítési mechanizmuson alapulnak, amelyet 

azóta a DCE és a Microsoft is átvett, egy azonosság igazolására szolgálnak. 

3.6. A kriptográfiai kulcsok irányelvei 

Egy SOA környezet használata során az egyes feleknek ki kell alakítaniuk az aláíráshoz és a kódoláshoz 

szükséges kulcsok kezelésének alapelveit. Ez egyrészről technikai – soha nem szabad ugyanazzal a kulcspárral 

végezni az aláírást, mint a kódolást –, másrészről pedig jogi meggondolásokat igényel. SSL tanúsítványokhoz 

könnyen hozzá lehet jutni, ezért a nagy pénzeket megmozgató tranzakciók esetén szinte biztosan szükségünk 

lesz olyan megoldásra, amely az üzleti partner azonosságát egy ingyenes, önállóan generált SSL tanúsítványnál 

megbízhatóbban biztosítja. 

3.7. Az irányelvek koordinálása a partnerek között 

Mára nyilvánvalóvá vált, hogy a szállítási réteg biztonságosságának megvalósítása érdekében a vállalatok között 

szükség van közös irányelvek lefektetésére. Majdnem minden cég az interneten keresztül, SSL tanúsítványok 

segítségével kommunikál. Az egyes cégek megértették, hogy az IETF által definiált szabványok segítségével 

kezeljék tanúsítványaikat és SSL munkameneteiket. 

A biztonsági irányelvek egy másik vonatkozását azonban kevésbé értették meg. Attól, mert az üzleti folyamatok 

szolgáltatásorientálttá válnak, még nem feltételezhetjük, hogy az üzenetek szállítására a jól ismert HTTP 

protokollt fogjuk használni. Webszolgáltatás-hívások esetén az XML- és SOAP-alapú üzenetformátumokat, és a 

megfelelő biztonsági mechanizmusokat használjuk. Az XML Encryption, az XML Digital Signature és a WS-

Security specifikációk a szolgáltatásorientált architektúrák biztonsági stratégiáinak kialakításához szükséges 

mechanizmusokat írják le. Ezért annak érdekében, hogy megértsük, hogy a különféle szervezetek között átívelő 

tranzakciók irányelveit miképpen adhatjuk meg, és hozhatjuk egymással kapcsolatba, át kell tekintenünk az 

ezeket lehetővé tévő mechanizmusokat és protokollokat. 

4. A SOA biztonság szabványai és mechanizmusai 
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Ez a szakasz az ipar azon különböző biztonsági mechanizmusait mutatja be, amelyek segítségével egy – akár 

egy szervezeten belüli, akár szervezetek közötti – szolgáltatásorientált architektúrában eleget tehetünk a 

biztonsági követelményeknek. A középpontba a webszolgáltatás-biztonsági (WS-*) specifikációcsaládban 

megvalósított dolgok kerülnek. 

 

8.1 

A webszolgáltatások biztonságának alapjait az IBM és a Microsoft által kiadott WS-Security ütemterv fektette 

le, amely a webszolgáltatások biztonságossá tételéhez szükséges komponensek leírását tartalmazza. Ez az 

ütemterv a biztonsági elemeket olyan összeállítható egységekként definiálja, amelyekre egy bizonyos probléma 

megoldása során szükségünk lehet. Ekkor a szükséges elemek kompozíciójával oldhatjuk meg a problémát, így 

biztonsági megoldásunk nem tartalmaz majd felesleges komponenseket és funkciókat. A továbbiakban 

bemutatjuk, hogy ezek a részek hogyan állnak össze egy, a korábban említett biztonsági követelmények 

kielégítésére alkalmas egésszé. 

4.1. Az alapvető biztonsági szabvány: WS-Security 

 

8.2 

A WS-Security alatt két dolgot is értünk: a kezdeti WS-Security specifikációt (amelyet az IBM, a Microsoft és a 

VeriSign jegyez), valamint a teljes WS-Security ütemtervet, amely számos specifikációt tartalmaz (beleértve 

magát a WS-Security-t is). Ez a szakasz az alapvető WS-Security specifikációról szól. 

 

8.3 

A WS-Security specifikációt eredetileg 2002 áprilisában tette közzé az IBM, a Microsoft és a VeriSign, amelyet 

azután elküldtek az OASIS Webszolgáltatás-biztonsági Technikai Bizottságának (OASIS Web Services Security 

Technical Committee, WSS-TC). A kváziszabványosítás folyamata során 2004 márciusában Web Services 

Security néven vált belőle OASIS szabvány. 

Ahogyan azt az OASIS dokumentum is mondja, a specifikáció három fő mechanizmust ír le: biztonsági tokenek 

üzenet részeként történő elküldését, az üzenetek integritását és bizalmasságát. Ezek önmagukban nem adnak 

teljes biztonsági megoldást a webszolgáltatások számára, hanem inkább csak építőkockaként szolgálnak egyéb 

webszolgáltatás-kiterjesztések és magasabb szintű alkalmazásspecifikus protokollok számára, hogy azok 

biztonsági modellek és technológiák széles köréhez illeszthetők legyenek. 

A WS-Security lehetővé teszi, hogy – a következő szakaszokban bemutatásra kerülő – XML biztonsági 

technikákat alkalmazzuk egy webszolgáltatás igénybe vevője és szolgáltatója közötti üzenetváltások hitelessé és 

biztonságossá tételének érdekében. Üzenettitkosítást és aláírásokat használ, és az üzenetekhez biztonsági 

tokeneket rendel. 

4.1.1. WS-Security tokenek 
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A WS-Security specifikáció az üzenetbe ténylegesen bekerülő token típusával kapcsolatban elég megengedő, a 

tokeneket XML-ben adhatjuk meg, ami egyrészt növeli a bővíthetőséget, másrészt pedig több biztonsági token 

elhelyezését is lehetővé teszi. Ennek segítségével a szolgáltatások biztonságosan kommunikálhatnak és mód 

nyílik a biztonsági információk különféle implementációk közötti cseréjére is. 

A Web Services Security: SOAP Message Security (WSS-SMS) specifikáció három tokentípust definiál: 

felhasználói név, bináris és XML formátumú tokenekről beszél. A felhasználói név token egy felhasználói 

névnek és egy opcionális jelszónak az együttese, amely a megadott, a hitelesítéshez szükséges adatokat egy 

egyszerű, XML-alapú tokennel társítja. A bináris tokenformátum olyan bináris adatok reprezentációjára 

alkalmas, mint amilyenek a Kerberos-tickettek, az X.509 tanúsítványok és más, nem XML-ben formázott 

(esetleg XML-ben nem is formázható) biztonsági tokenek. Végül, az XML tokenformátum olyan XML-alapú 

biztonsági tokenek leírására alkalmas, mint amilyenek például az SAML állítások. Ez a bővíthető 

tokenformátum teszi lehetővé a tokenek testreszabását, vagyis, ha például egy RACF passticket formátum még 

nincs definiálva, könnyen betehető, mint XML-alapú biztonsági token. 

4.1.2. Aláírások: XML Digital Signatures 

A szolgáltatások interakcióinak bizalmasságát és integritását biztosító digitális aláírások az XML Digital 

Signature (XML-DSig) segítségével implementálhatók. Az XML-DSig az Internet Engineering Task Force 

(IETF) és a World Wide Web Consortium (W3C) közös kezdeményezése. Ahogyan azt a neve is sugallja, azt 

adja meg, hogy miképp jelenjenek meg a digitális aláírások XML-ben. Azt azonban sokan gyakran hibásan 

gondolják, hogy ez a szabvány csak XML dokumentumok digitális aláírására alkalmazható, hiszen valójában –

hogy a specifikációt idézzük – „bármilyen digitális tartalom” aláírható vele. 

4.1.3. Üzenet- és elemszintű titkosítás: XML Encryption 

Az XML Encryption a W3C ajánlása, amely nem csak az XML adatok titkosítására szolgál, hanem a digitális 

dokumentumon végrehajtott titkosítás metaadatainak a kifejezésére is szolgál. Ez lehetővé teszi a dokumentum 

feldolgozójának, hogy tudomást szerezzen arról, hogy a titkosításhoz milyen algoritmusokat használtak. Az 

XML Encryption segítségével lehetőségünk van az üzeneteknek csak azon részhalmazát titkosítani, amely 

bizalmas információkat tartalmaz, vagyis az adatvédelem vagy bizalmasság szintje az üzenet által tartalmazott 

információk lehetnek. 

Titkosíthatjuk az elemneveket, az általuk tartalmazott adatokat, vagy mindkettőt. Amikor eldöntjük, hogy 

mennyi információt titkosítsunk, biztosítanunk kell, hogy a titkosítatlan információk (pl. az olyan elemnevek, 

mint a Telefonszám) nem fedik fel az elem által tartalmazott valószínűsíthető adatot (pl. 888-123-4567), ily 

módon lecsökkentve azt az időt, amit egy rosszindulatú támadónak a nyers erő (brute-force) módszerét 

alkalmazva a dekódolással el kellene töltenie. 

Az XML Encryption és az XML Signature együtt is használható, amennyiben egy dokumentumot titkosítunk és 

alá is írunk. Az adat aláírásának ellenőrzéséhez az aláírt dokumentumot egy transzformáció segítségével 

dekódolni kell. 

4.1.4. A WS-Security használata 

Mind a titkosításnak, mind a digitális aláírásnak vannak olyan teljesítménybeli kihatásai, amelyekkel a szervezet 

kockázatbecslése és a biztonsági irányelvekben meghatározott ellenintézkedések esetén számolnunk kell. 

A titkosítás és az aláírás számítási teljesítmény szempontjából költséges tevékenység, különösen a szolgáltató 

oldalán szükséges aláírás-ellenőrzés az. Ez a költség még tovább nőhet, ha belevesszük az üzenet egyenként 

aláírt vagy titkosított elemei hivatkozásainak feloldását is. Ha például egy szolgáltató felelős minden beérkező 

kérés dekódolásáért és aláírás-ellenőrzéséért, a szolgáltatás igénybe vevőjének nem volna célszerű az üzenet 

nagy részének aláírását és kódolását elvégezni. Egy 17 elemes üzenetből 15-nek az aláírása ugyanis csak 

felesleges terhelést okozna, ezért ebben az esetben a teljes üzenet aláírása sokkal célszerűbb. 

A legtöbb korai WS-Security-alkalmazó csak biztonsági tokeneket alkalmazott a kérelmező azonosságának 

hitelesítése céljából, az üzenetek védelmét pedig a szállítási réteg biztonsági megoldásaira bízta. Ez a szállítási 

réteg technikáinak segítségével lehetővé teszi a titkosítás pont-pont módon történő megoldását, ha az üzenet 

bizalmassága is pont-pont alapú. 
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Ahogyan a hardveres gyorsítások és az egyre fejlettebb algoritmusok az adatvédelemmel és biztonsággal 

szemben támasztott egyre erősebb üzleti követelményekkel (védelmi ipar, egészségügy stb.) együtt 

megjelennek, arra lehet számítani, hogy mind több és több szervezet kezdi el majd a WS-Security és az XML 

Encryption használatát. Ez lehetővé teszi számukra, hogy azon esetekben is titkosítsák az üzenetek 

adatvédelemmel kapcsolatos elemeit, amikor nem szabad ezt a privát információt a végcéljához történő 

megérkezése előtt felfedni. 

4.2. Bizalmi tartományok: WS-Trust 

 

8.4 

A Web Services Trust specifikáció egy olyan mechanizmust határoz meg, amelynek segítségével biztonsági 

tokenek kibocsátását és partnerek közötti cseréjét végezhetjük. A tokenek cseréje a hitelesítéshez szükséges 

adatok kibocsátását és szétszórását jelenti különböző biztonsági tartományokon belül, és azok között. Az alap 

WS-Security – mint ahogyan arról már korábban említést tettünk – meghatározza a biztonságos üzenetküldést 

biztosító eszközöket, azonban a bizalom kérdéséről nem mond semmit. A WS-Trust specifikáció a WS-Security 

alapelemeire építkezve olyan tokeneket definiál, amelyeket WS-Security üzenetváltások során használhatunk. A 

WS-Trust segítségével az alkalmazások hosszú távú beszélgetések számára is létrehozhatnak tokeneket, és olyan 

biztonságos kommunikációt folytathatnak, amely együttműködik a webszolgáltatások általános 

keretrendszerével, beleértve a WSDL szolgáltatásleírásokat és az SOAP üzeneteket is. 

4.2.1. A WS-Trust használata 

A WS-Trust a tokenek kezelését és cseréjét a <RequestSecurityToken> és a <RequestSecurityTokenResponse> 

üzeneteinek segítségével valósítja meg. Egy alkalmazás telepítésekor meg kell adnunk egy, az alkalmazás által 

várt tokenfajtát, amilyen típusú tokenekkel a kérést megfogalmazó egyedek hitelesítését el kell végezni. Mivel 

nem minden webszolgáltatást igénybe venni kívánó kérelmező tud ilyen tokent előállítani, ezért a 

követelményekben van némi félreértés. 

A WS-Trust tokencsere-mechanizmusának segítségével egy üzleti partner kibocsáthat egy adott tokentípussal 

(pl. SAML hitelesítés) rendelkező webszolgáltatás-hívást, még akkor is, ha ez nem egyezik meg a 

webszolgáltatás oldalán elvárttal. Az üzenet (WS-Security általi) feldolgozása során először az architektúra 

megbízható elemei foghatják ezt a tokent, leellenőrizhetik, és lecserélhetik egy olyan típusú tokenre, amellyel a 

szolgáltatás meghívható. Ez a minta lehetővé teszi, hogy úgy telepítsünk egy alkalmazást, amelyet több üzleti 

partnernek is szánunk, hogy változó mértékben használjuk a WS-Security által nyújtott funkcionalitást. Mindezt 

a tokenkezelő megbízható szolgáltatás teszi lehetővé. 

A WS-Security és a WS-Trust kombinációja nagyfokú rugalmasságot biztosít a webszolgáltatásokon alapuló 

SOA környezetek biztonságossá tétele során. A WS-Trust mondja meg, hogy hogyan kell a WS-Security által 

engedélyezett biztonsági tokeneket kezelni. 

4.3. Szövetségi biztonság: WS-Federation 

 

8.5 

A WS-Federation specifikáció megadja, hogy a webszolgáltatások biztonságának már létező építőkockáit 

hogyan használhatjuk szövetségbe kötött üzleti folyamatok esetén. A felek közötti kapcsolatokra és az ezen 
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kapcsolatokat támogató magas szintű architektúrára összpontosít. A szövetségi megoldások implementálásáról 

két további dokumentum, a WS-Federation Active és a WS-Federation Passive Profile specifikáció szól. 

A WS-Federation modelljében az aktív kliensek közvetlen módon képesek webszolgáltatásokkal kommunikálni, 

vagyis ki tudnak bocsátani webszolgáltatás-hívásokat és reagálni tudnak egy kapott válaszra. A WS-Federation 

aktív profilja megadja, hogy egy egyed miképpen viheti át a kérelmező hitelesítéséhez szükséges információkat 

a kérésben. Ezt az információt a kérés WS-Security által definiált <Security> fejlécben adhatja meg olyan 

biztonsági tokenek formájában, amelyeket a WS-Security és a WS-Trust definiált, illetve kezel. A WS-

Federation lehetőséget biztosít az aktív kliens alkalmazásegyedének, hogy a kérelmező azonosításához és 

jogosultságának leírásához szükséges információkat elhelyezze a kérésben. Így lehetővé válik a korábban egy 

böngészőn és HTTP-n alapuló környezetben már taglalt kérések hitelesítésének és jogosultságkezelésének egy 

olyan SOA környezetbe történő replikálása, amely nem tartalmaz sem böngészőt, sem pedig közvetlen 

felhasználói interakciót. 

A WS-Federation passzív profilja egy olyan keretrendszert ír le, amellyel egy webszolgáltatás-hívást 

összeállítani képtelen passzív kliens esetén tudjuk megvalósítani a szövetségi funkcionalitást. A leggyakrabban 

emlegetett példa passzív kliensre egy hagyományos HTTP-böngésző. Mivel a WS-Federation megoldásnak az 

infrastrukturális támogatás miatt szüksége van a WS-Security alapjaira, a passzív kliens megoldáshoz használt 

komponensek az aktív kliens megoldás esetében is használhatók. 

4.3.1. A WS-Federation használata 

A WS-Federation passzív profilja megadja, hogyan lehet HTTP környezetben push és pull alapokon egyszeres 

bejelentkezéssel megvalósított hitelesítést végezni. Ez lehetővé teszi a szolgáltatást kérő számára, hogy 

átirányítson egy felhasználót (a szolgáltatás igénybe vevőjét) a szolgáltatóhoz úgy, hogy a felhasználó 

hitelesített azonosságát igazoló információkat is eljuttatja szolgáltatónak. Ezt nevezzük push-alapú egyszeres 

bejelentkezésnek. A profil megengedi azt is, hogy egy szolgáltató kérje el a felhasználó azonosságára vonatkozó 

információkat a szolgáltatás kérelmezőjétől – szintén közvetlen felhasználói részvétel nélkül. Ez a pull-alapú 

egyszeres bejelentkezés. Ez tehát megengedi a szolgáltatónak, hogy anélkül azonosítsa a felhasználót, hogy 

közvetlen interakcióba lépne vele. 

A WS-Federation aktív profilja azt mondja meg, hogy a szállítási réteg biztonsági és hitelesítési technikái 

segítségével hogyan lehet finomszemcsézett hitelesítési információkat biztosítani. Az egyszerűség kedvéért 

tételezzünk fel egy HTTP környezetbeli forgatókönyvet. A szállítási rétegen alapuló biztonságot SSL 

segítségével valósítjuk meg, amikor is a kérelmező azonossága annak SSL munkamenetéhez kötött 

azonosságán, vagy a tanúsítványon, vagy – még valószínűbb módon – a kérést a valódi szolgáltatáskérelmező 

nevében eljárva kiadó géphez kötött azonosságon alapulhat. A WS-Federation Active lehetőséget biztosít a 

szolgáltatás kérelmezője hitelesítésének a szállítási réteg biztonsági technikái által biztosítottnál finomabb 

módon történő szabályozására (pl. a kérelmező gép különböző felhasználói alapján). 

Általánosságban azt mondhatjuk, hogy amennyiben a szállítási réteg által biztosítottnál finomabb 

szemcsézettségű azonosításra van szükségünk, a WS-Federation-t kell használnunk. 

4.4. Munkamenet-kezelés: WS-SecureConversation 

Ahogy arról már korábban írtunk, egy üzenet aláírásának ellenőrzése költséges folyamat, különösen akkor, ha az 

üzenetet aláíró kérelmező több kérést is kibocsát. Ehhez hasonlóan, az ugyanazon felhasználótól érkező 

ismétlődő hitelesítési kérelmek szintén magas költségűek, főleg, ha ezek a kérelmek a szolgáltatáskérelmező és 

a szolgáltató közötti beszélgetés részeként hangzanak el. A WS-SecureConversation specifikáció azt definiálja, 

hogy miképpen lehet a WS-Security-t és a WS-Trust-ot egy beszélgetésen belül elhangzó üzenetsorozat 

hitelesítésére használni, és ily módon egy biztonságos beszélgetést kialakítani. 

Egy biztonságos beszélgetés kezelését egy biztonsági környezeti tokennel (security context token, SCT) 

reprezentált biztonsági környezet végzi. Ez a token tartalmaz egy közös (szimmetrikus) titkos kulcsot, amelyet a 

biztonságos beszélgetéshez használunk. Ez a titkos kulcs alkalmazható egy adott beszélgetés üzeneteinek 

aláírására. A specifikáció azt javasolja, hogy ezt az SCT-t egy további egyeztetési folyamat részeként egy olyan 

származtatott kulcs kialakításához használjuk, amellyel majd az ezen biztonsági környezetbe tartozó üzenetek 

aláírása és kódolása történik. 

4.4.1. A WS-SecureConversation használata 
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A WS-SecureConversation jelenleg feltörekvőben lévő technológia. Ez nagyrészt azért van, mert azok, akik már 

alkalmazzák, két tényező kombinációjáról számolnak be: a HTTP-alapú webszolgáltatások közzétételére 

alkalmazzák, de még nem teljesen használják ki a WS-Security lehetőségeit. Arra lehet számítani, hogy idővel a 

WS-SecureConversation a webszolgáltatások világán belül az SSL-hez hasonló szerepet fog betölteni. 

4.5. Hitelesítés és irányelvek: WS-Policy 

 

8.6 

A webszolgáltatások ütemtervében az egyik alapvető építőelem az irányelvek használatáé. Az ezt megvalósító 

WS-Policy specifikáció három alapvető specifikációból áll: WS-Policy Framework, WS-PolicyAttachments és 

WS-PolicyAssertions. (A biztonsággal kapcsolatos állítások specifikációja a WS-SecurityPolicy.) 

A webszolgáltatások irányelveinek keretrendszerét leíró specifikáció egy általános modellt és egy ahhoz tartozó 

szintakszist definiál, amellyel webszolgáltatások azon irányelvei, amelyeket a szolgáltatás igénybe vevőinek 

ismerniük kell ahhoz, hogy egy szolgáltató szolgáltatásaihoz hozzáférjenek, leírhatók és kommunikálhatók. A 

WS-Policy egy olyan rugalmas és bővíthető nyelvtant határoz meg, amellyel egy XML webszolgáltatásokon 

alapuló egyedeinek adottságait, követelményeit és általános jellemzőit fejezhetjük ki. Egy ilyen nyelven 

megadott kifejezés egyszerű deklaratív és kifinomultabb feltételes állításokat tartalmazhat. Egy WS-Policy egy 

vagy több állítás (a WS-PolicyAssertions-nek megfelelő módon megadott) összessége. A WS-Policy egyetlen 

irányelv leírására alkalmas nyelvtant biztosít ahhoz, hogy a különféle állításokból konzisztens következtetéseket 

lehessen elvégezni. Ezek az állítások WS-SecurityPolicy segítségével adhatók meg, amely a biztonsági 

irányelvek leírására szolgáló nyelvtanra koncentrál. 

A WS-PolicyAttachments specifikáció azt mondja meg, hogy hogyan lehet az irányelveket olyan 

webszolgaltások olyan fogalmaihoz kapcsolni, mint amilyenek a WSDL és az UDDI, valamint a telepített 

webszolgáltatás végponthivatkozásai. Mint ahogyan az összes többi webszolgáltatás-specifikációra (WS-*) is 

igaz, ez is bővíthető, és lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy olyan erőforrásokat definiáljanak, amelyhez 

egy irányelv társítható. 

4.5.1. A WS-Policy használata 

A WS-Policy célja, hogy minden olyan információt biztosítson, amelyek ahhoz kellenek, hogy a 

webszolgáltatások kifejezhessék saját követelményeiket és képességeiket. A WS-Policy önmagában nem ad 

azonban megoldást a webszolgáltatások egyezkedési folyamatára, csupán egy olyan építőkocka, amelyet egyéb 

webszolgáltatási és alkalmazásspecifikus protokollokkal együtt használva az irányelvek cseréjére alkalmas 

modellek széles választékához hozzáigazítható. Az irányelvek számos függőség kifejezésére alkalmasak, 

például definiálhatjuk, hogy egy szolgáltatás megköveteli az üzenetek digitális aláírását vagy bizonyos fajta 

biztonsági tokenek (X.509, felhasználó név vagy egyéb) használatát. 

5. Biztonsági implementáció a SOA rendszerekben 

Ebben a szakaszban néhány közös összetevőt mutatunk be, melyek a korábban vázolt technológiákon alapulnak. 

Ezeket az összetevőket egy SOA referenciaimplementáció biztonsági szolgáltatásainál lehet jól alkalmazni. A 

szolgáltatásorientált architektúra implementálása során kulcsfontosságú üzleti átalakítás a (közös) biztonsági 

szolgáltatások felismerése és olyan üzleti folyamatok fejlesztése, amelyek kiaknázzák ezeket a szolgáltatásokat. 

A kezdeti implementáció minden valószínűség szerint az infrastruktúra meglévő elemeiből épül majd fel, 

alapvető biztonsági szolgáltatásokkal kiegészítve egy vegyes környezetben. 

5.1. Alapvető biztonsági szolgáltatások implementációja 
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8.7 

A 8.1. ábrán látható alapvető biztonsági architektúra két fő biztonsági összetevőt tartalmaz: a kapcsolópontot 

(PoC – Point-of-Contact) és a bizalmi szolgáltatást, melyeket a következő szakaszokban részletesen kifejtünk. A 

8.1. ábrán ezenfelül két különböző kapcsolópont elemet is megfigyelhetünk, ezek a szállítási rétegbeli PoC és a 

webszolgáltatás-PoC. 

8.1. ábra - Alapvető biztonsági architektúra 

 

Ebben a többféle protokollt és tartományt illusztráló vegyes példában a SOA kérések SOAP/HTTP protokollhoz 

vannak kötve. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy a SOA architektúra újrahasznosítsa a SOA előtti 

architektúra részeit, beleértve a HTTP (szállítási réteg) összetevőit is. Az architektúra egy külső demilitarizált 

zónát (DMZ) is tartalmaz (ez két biztonsági tartomány közötti semleges zóna), amely egy hagyományos HTTP 

(SSL) biztonsági PoC bemenetet tartalmaz. Amikor a szoftver egy kölcsönösen hitelesített SSL kapcsolatot épít 

ki, a folyamat része a kérelem durva hitelesítése. 

Az architektúra része egy belső DMZ, amellyel a PoC webszolgáltatása az üzenet ellenőrzését biztosítja. A 

webszolgáltatás-PoC a tényleges üzenethitelesítés részeként igénybe veheti a bizalmi szolgáltatást a megbízható 

hálózaton belülről. Ebben a példában azt figyelhetjük meg, hogy a PoC webszolgáltatásai hogyan alkalmazzák a 

RMI/IIOP protokollt a bizalmi szolgáltatással való kommunikációra. Emellett a webszolgáltatás a beérkező 

SOAP/HTTP kéréseket SOAP/JMS kéréssé alakítja át. 

A bizalmi szolgáltatás olyan architekturális elem, amely megalapozza a partnerek közötti bizalmi kapcsolatot. A 

bizalom alapja a bejövő üzenet validálása, amely többek között magában foglalja az üzenetben állított 

azonosságok hitelesítését, illetve az azonosságok leképezését szerepkörökre a partnerekkel kötött üzleti 

megállapodásoknak megfelelően. Minden egyes összetevőről külön-külön szó lesz a következő szakaszokban. 

5.2. A kapcsolópont szolgáltatás implementációja 

Az egyik elsődleges feladat a szolgáltatásorientált architektúrák meghatározásakor annak pontos megértése, 

hogy mit nyújt a szolgáltatás, illetve az ennek megfelelő interfészek rögzítése. A PoC szolgáltatás feladatai: 

• A kérelmek és a kérelmezők hitelesítése 

• A kérelmező munkamenetének kialakítása és kezelése (egy adott kérelmezőhöz köthető, adott munkameneten 

belül kiadott kérelmek és tranzakciók kezelése) 
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• A kérelmek engedélyezése a munkameneten belül 

• A munkamenet megfelelő befejezése (szándékos kilépésnek vagy inaktív időtúllépésnek köszönhetően) 

Mivel a PoC szolgáltatás dolgozza fel a bejövő kéréseket, ő felelős a szállítási réteg biztonságáért és a 

jogosulatlan kérések szűréséért. Vegyes környezetben a szolgáltatás a biztonságos szállítási réteg technikájára 

támaszkodik: 

• SSL munkamenet befejezése 

• A kérelem hitelesítése a biztonságos szállítási rétegre alapozva (például SSL tanúsítványok alapján, melyeket 

a partnerek kölcsönös hitelesítésére használnak) 

SOAP előtti környezetekben a HTTP-alapú kapcsolópont általában a következőkért felelős: 

• A felhasználó vagy a kérelmező hitelesítése a felhasználó által bemutatott hitelesítő adatokon alapján, 

legyenek azok közvetlenül felmutatható adatok, mint a felhasználónév és jelszó, vagy harmadik fél által 

kiadott igazolások, például SAML állítás. 

• A kérelem engedélyezése a kért URL és a felhasználó hitelesített azonossága alapján 

Sok korai felhasználó választott HTTP-alapú kapcsolópontot a külső DMZ-ben, ami csak az SSL 

tanúsítványban igazolt azonosság alapján történő durva szintű hitelesítést jelent. Így egy külső DMZ PoC SSL 

munkameneteket biztosít a különböző üzleti partnerekkel, és képes blokkolni az illetéktelen egyéneket (akik 

nem üzleti partnerek, de SSL-tanúsítványuk sincs) a belső DMZ-be történő bejutástól. 

A rendszer bővítése egy belső DMZ-vel és a SOAP üzenetek megvizsgálására képes PoC szolgáltatással 

lehetővé teszi, hogy a rendszer továbbra is használhassa a SOA előtti környezetet. A PoC szolgáltatás 

webszolgáltatás-specifikus funkcióikat lát el, mint például a tényleges kérelmező hitelesítése a webszolgáltatás-

kérelemben foglalt információkra alapozva. Ez a belső DMZ PoC szolgáltatás útvonalválasztást is kínál, képes 

átirányítani a webszolgáltatás-kérelmeket a megfelelő háttérforráshoz. A továbbfejlesztett PoC-k akár 

protokollátalakításokat is végeznek, így egy belülről JMS-alapú webszolgáltatást például HTTP kötéssel 

közvetítenek a külső világ felé. 

Általánosságban elmondható, hogy az egy vagy több kapcsolópontra kiterjedő PoC szolgáltatás funkcionalitása 

tartalmazza a hitelesítést, a munkamenet-kezelést, valamint a hatálya alá tartozó biztonságos szállítási és 

üzenetréteg szolgáltatást. 

5.3. Üzenetréteg-beli biztonsági szolgáltatások implementációja 

Az üzenetréteg biztonsági szolgáltatásait általában az infrastrukturális összetevőkben implementálják, amelyek 

az üzenet végpontban történő megérkezéséről és útvonalválasztásáról gondoskodnak. Ezek a szolgáltatások 

lehetővé teszik, hogy a rendszer sokkal nagyobb mértékben védhesse az üzenetet, mint a biztonságos szállítási 

réteg, ahogyan azt a 8.2.3. szakaszban is említettük. 

A finomszemcsés biztonságos üzenetréteg implementációjának magas költségei miatt a biztonságos 

üzenetrétegben általában durvaszemcsés megoldásokat alkalmaznak (titkosítják az egész üzenetet), és az üzenet 

csak azon szempontjai képezik finomszemcsés technikának tárgyát, amelyek teljes védelmet igényelnek. 

5.4. Bizalmi szolgáltatások implementációja 

A PoC szolgáltatások funkcionalitása az üzenetek és a kérelmezők hitelesítésére is kiterjed. A PoC 

szolgáltatások bizalmi szolgáltatásokat vesznek igénybe a webszolgáltatások biztonsági tokeneinek kezeléséhez, 

ahogyan azt a 8.3.5. szakaszban ismertettük. Az egyszerű kérelmezőhitelesítés annyit tesz, hogy a biztonsági 

tokenben használt azonosság jelenti a hitelesített azonosságot. Néha ennél bonyolultabb funkciókat is biztosítani 

kell, mint például a tokenek cseréjét (közvetítői szerepben), vagy a beérkező azonosságok részletes leképezését 

(pl. egy azonosság leképezése az alkalmazás egy szerepkörére). A bizalmi szolgáltatások kezelik és védik a 

biztonsági tokeneket. 

5.5. A szövetség implementációja 
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Egy kiegészítő összetevő, amit a 8.1. ábra nem mutat, a szövetség protokoll szolgáltatáskomponens, mivel eddig 

a SOA-t egy B2B típusú környezeten belül értelmeztük. Sok esetben azonban a közvetlen böngészőalapú 

interakciókat a SOA környezet részének tekintik. Ez azt jelenti, hogy a felhasználókat hitelesíteni kell a 

böngészőben a különböző üzleti partnereken keresztül. Ezt a folyamatot nevezzük tartományok közti egyszeri 

bejelentkezésnek. A végső cél az, hogy csökkentsük a felhasználói hitelesítések számát az ugyanazon üzleti 

kapcsolathálóhoz és környezethez tartozó vállalatoknál. Ahhoz, hogy ezt kezelni tudjuk, egy kiegészítő 

szolgáltatás szükséges, amely a különböző egyéni bejelentkezések protokollját kezeli. Ezt nevezzük 

protokollszolgáltatásnak, amint azt a 8.2. ábra is mutatja. 

8.2. ábra - Alapvető biztonsági architektúra protokollszolgáltatásokkal kiegészítve 

 

A protokollszolgáltatás általában egy hagyományos háttéralkalmazás, amely a HTTP-n keresztül hozzáférhető 

erőforrásokhoz hasonló formában érhető el. A szállítási rétegbeli PoC a kérelmet a protokollszolgáltatáshoz 

irányítja, ami ezáltal gondoskodik a partnerek közti egyszeri bejelentkezésről. Érdemes megjegyezni, hogy ez a 

HTTP-alapú egyéni bejelentkezés mindig kapcsolatba lép a felhasználók böngészőivel. Így továbbra is 

alkalmazhatók a már meglévő szállítási rétegbeli PoC technikák a böngészővel fenntartott munkamenet 

kezelésére. Miután megvalósítottuk a HTTP-alapú egyszeri bejelentkezést, a felhasználók tetszőleges 

háttéralkalmazást vehetnek igénybe, amihez engedély kapnak. 

6. A biztonságra vonatkozó nem-funkcionális 
követelmények 

A biztonsági modell implementálása jelentős hatást gyakorolhat a SOA működésére. Különösen fontos 

kiemelni, hogy milyen kapcsolatban áll két másik nem funkcionális követelménnyel: a teljesítménnyel és a 

kezelhetőséggel. 

6.1. A biztonság hatása a teljesítményre 

A biztonság nem feltétlenül jelent teljesítménybeli kompromisszumokat. A következő útmutató arra 

összpontosít, hogy minimalizálja a biztonság negatív hatását a teljesítményre úgy, hogy ugyanakkor nem rontja 

a tényleges funkcionalitást. Használhatunk kiegészítő technikákat, mint amilyenek a klaszterek, az összetevők 

lineáris skálázhatósága, vagy a hardvergyorsítás, hogy ellensúlyozzuk a teljesítményre gyakorolt hatását. Ennek 

érdekében az alábbi általános szempontokat érdemes megfontolni: 

• Középpontban a többrétegű komponensarchitektúra. A többrétegű komponensarchitektúra lehetővé teszi, 

hogy a környezetet a teljesítmény-, skálázhatósági és rendelkezésre állási metrikáknak megfelelő szintre 

hangoljuk. Például, a biztonsági funkciók és az alkalmazás funkcionalitásának külön rétegbe helyezése 

lehetővé teszi, hogy biztonsági teljesítményt az alkalmazás teljesítményétől függetlenül optimalizáljuk. 
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• Kizárólag réteges biztonsági megközelítést alkalmazzunk . A biztonság költséges. A költségeket úgy lehet 

minimalizálni, hogy rétegezett biztonságra hagyatkozunk és a lehető legnagyobb mértékben a biztonságos 

szállítási rétegre összpontosítunk. Remek, ha van egy végpontok közötti biztonsági rendszerünk, de a pont-

pont architektúra sokkal gyakoribb. Ahelyett, hogy azonnal a végpontok közötti biztonsági rendszer felmerülő 

költségeit számolgatnánk, először inkább azt kellene latolgatni, hogy hol is vannak ezek a végpontok. Ha a 

végpont a vállalat ellenőrzése alatt áll, akkor használjunk szállítási rétegbeli biztonságot a kommunikációkhoz 

a nyilvános hálózaton. Hogyha üzenetszintű biztonságra van szükség, kezeljük nagyon érzékenyen a 

költségeket. Az egyes elemek szintjére kiterjedő bizalmasság szintén drága. Amikor csak lehetséges, 

titkosítsuk az egész üzenetet, nem csak az egyes részeket. 

• Rétegekben közelítsük a jogosultságkezelést. Általánosságban, vigyük a jogosultságellenőrző funkcionalitást 

az alkalmazási tartomány széléhez, amennyire csak lehet, különösen jellemzően nagy üzenetterheléssel járó 

webszolgáltatás-környezetben. Ha a szállítási rétegbeli hitelesítési döntését a határra (a külső DMZ 

kapcsolópontra) helyezzük, megakadályozható, hogy a jogosulatlan üzleti partnerek elárasszák a szolgáltatást 

nem megfelelő kérésekkel. Ha az üzenetréteg-beli hitelesítését a belső DMZ kapcsolópontra helyezzük, 

biztosítható, hogy csak az üzleti partnerek jogosult felhasználói férhetnek hozzá a belső rendszerhez. Ez ismét 

csökkenti azon kérelmek számát, amelyeket az alkalmazás visszautasíthat. A jogosultságkezelő réteg lehetővé 

teszi, hogy az alkalmazás a lehető legjobban tudja kezelni a biztonsági funkcionalitást az alkalmazás szintjén, 

vagy az adatok jogosultságának kezelését az adatok szintjén, amikhez az alkalmazásoknak közvetlenül 

hozzáférése van. 

6.2. Biztonságkezelés 

Miután elkészült a biztonságos szolgáltatásorientált megoldásunk, kezelnünk kell a biztonsági infrastruktúrát, 

beleértve a bizalmi kapcsolatok kezelését, a hitelesítésnél használt biztonsági tokeneket, a munkamenet 

kezelésénél használt biztonsági tokeneket, illetve a hitelesítő adatok tárolását. 

6.2.1. Bizalmi kapcsolatok kezelése 

Bizalmi kapcsolatok általában a titkosítási technikák (pl. nyilvános kulcs infrastruktúrák) használatából erednek. 

A titkosítási elemek használata (vagy cseréje) az üzleti partnerek között önmagában nem elég egy bizalmi 

kapcsolat kialakításához és fenntartásához. A bizalmi kapcsolat része a kérelmező azonosságának és 

attribútumainak az érvényesítése és elfogadása. Emiatt fontos az ehhez szükséges biztonsági tokenek kezelése. 

6.2.2. Hitelesítésnél használt biztonsági tokenek 

A szolgáltatások X.509 tanúsítványokat használhatnak a biztonsági tokenek alapjául, melyek az üzenet 

aláírásához szükséges hitelesítési információt tartalmazzák. A bizalmi szolgáltatás biztonsági token 

funkcionalitása validálja a kérelmezők biztonsági tokenjeit hitelesítés céljából. 

6.2.3. Munkamenetek kezelésénél használt biztonsági tokenek 

Amint azt a 8.3.7 szakaszban elmagyaráztuk, a WS-SecureConversation specifikáció a WS-Trust/WS-Bizalom 

hitelesítő adatokat gyűjtő modell kiterjesztése, amely azt írja le, hogy hogyan kell hosszan tartó párbeszédekhez 

és munkamenetekhez biztonságos párbeszéd tokent kérelmezni és használni. Az SCT rendelkezik a SSL 

munkamenet-kezelés logikai megfelelője HTTP szállításra korlátozott környezetében. A bizalmi szolgáltatás 

biztonsági token funkcionalitása hozza létre és validálja az SCT-ket. 

6.2.4. Hitelesítési adatokat tároló szolgáltatások 

A bizalmi szolgáltatások kezelésén túlmenően a bizalmi szolgáltatások (pontosabban a logikai biztonsági token 

szolgáltatások) hitelesítési adatok tárolására is alkalmasak. Több környezetben a kérelmezőre vonatkozó 

információk az egész környezeten keresztülmennek különböző okok miatt (pl. naplózás, felülvizsgálat és 

kérésengedélyezés). Ahelyett, hogy minden kéréshez csatolnánk a nagyméretű hitelesítési adatokat, egyszerűbb 

a hitelesítési adatok referenciáját továbbítani. A hitelesítési adatok referenciáját a biztonsági token szolgáltatás 

használja a tényleges hitelesítési adatok kikeresésére szükség esetén. 

7. Technológiai és termékleképezések 
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A technológiák, implementációs megfontolások és az ehhez kapcsolódó nem funkcionális követelmények 

ismeretében ideje megismerkednünk a PoC-t implementáló technológiák különböző kategóriáival és a 

terméktípusokkal, beleértve a szállítási réteg, webszolgáltatás, bizalmi szolgáltatás, valamint szövetségi 

szolgáltatás kapcsolópontokat. 

7.1. Szállítási réteg kapcsolópont 

A szállítási rétegbeli PoC-k (nem összetévesztendők webszolgáltatás rétegbeli PoC-kel) általában a HTTP 

típusú komponensek, például HTTP szerverek vagy HTTP proxyszerverek. Ezek az összetevők általában 

ismerős elemek a legtöbb szervezetben, függetlenül attól, hogy intranetes vagy internetes forgatókönyvekről van 

szó. 

7.2. Webszolgáltatás réteg kapcsolópont 

A különböző biztonsági PoC implementációk XML tűzfalakat és átjárókat, webszolgáltatás-átjárókat és egyéb 

biztonsági szolgáltatások implementációit tartalmazzák. A webszolgáltatások piacán a legtöbb korai 

termékkereskedő XML tűzfalakat vagy XML átjárókat forgalmazott. Ezek a többnyire saját fejlesztésű PoC 

funkcionalitást ellátó termékek XML-alapú kérelmekre összpontosítottak, de nem feltétlenül a SOAP 

formátumra. Ezek a termékek könnyen alkalmazkodhatnak többféle szállítási kötésekhez, többek között HTTP-

alapú, MQ-alapú és más szállítási protokollokat támogathatnak. A webszolgáltatás-átjáró egyfajta XML átjáró, 

amely annyiban speciálisabb, hogy webszolgáltatás-orientált protokollokra, mint a WSDL kötésben rögzített 

SOAP vagy RMI-IIOP protokollokra fekteti a hangsúlyt. 

A biztonsági szolgáltatásokat gyakran XML/webszolgáltatás-átjárók tartalmazzák. A kezdeti implementációk 

általában saját fejlesztésűek voltak, és nem támogatták a WS-Security szabványalapú funkcionalitását. Az 

OASIS (SOAP-alapú) WS-Security specifikációjának szabványosítását és a WS-I alapvető biztonsági 

profiljának a közzétételét követően, a legtöbb átjáróforgalmazó lehetővé teszi az aláírások kompatibilitását és a 

webszolgáltatások üzeneteinek titkosítását. 

7.3. Bizalmi szolgáltatások 

A bizalmi szolgáltatások rendszerint nem önálló komponensek vagy termékek. Általában a biztonsági vagy a 

szövetségi szolgáltatások részét képezik. Fejlettebb bizalmi szolgáltatásokat és szövetséget biztosít az IBM 

Tivoli Federation Identity Management™. 

7.4. Szövetségi szolgáltatások 

A legtöbb szövetségi szolgáltatás implementációja a passzív ügyfelekre (HTTP böngésző) fókuszálva egyszeri 

bejelentkezést használ. Ez a megközelítés nyilvánosan hozzáférhető specifikációkat használ az egyszeri 

bejelentkezéshez, lehetővé téve, hogy a felhasználók akadálytalanul hozzáférjenek a vállalkozás és a 

megbízható partnerek erőforrásaihoz. Az egyéni bejelentkezés protokoll során történő információcsere része a 

biztonsági tokenek cseréje. Ezek a biztonsági tokenek nagyban hasonlítanak azokhoz a biztonsági tokenekhez, 

amelyeket a bizalmi szolgáltatások kezelnek. 

Az IBM Tivoli Federated Identity Manager jelenleg az egyetlen ismert termék, amely bizalmi és 

protokollszolgáltatásokat is magában foglaló komponens- vagy szolgáltatásalapú architektúrát tartalmaz. A 

termék bizalmi szolgáltatásának jellemzői közé tartozik a logikai biztonsági token szolgáltatás, amely könnyen 

csatlakoztatható és a korábban leírt funkcionalitások teljes körét ellátja. 

7.4.1. Liberty Alliance 

A Liberty Alliance projektet azért hozták létre, hogy a fogyasztók és az üzleti felhasználók egyszeri 

bejelentkezését lehetővé tevő szövetségi hálózati azonosságot hozzanak létre. A Liberty Identity Federation 

Framework (ID-FF) a B2C-alapú egyéni bejelentkezést és a kiegészítő funkcionalitást hangsúlyozó profilokat 

fogalmaz meg. Liberty ID-FF profilok között szerepel az egyszeri bejelentkezés (SSO), egyszeri kijelentkezés 

(SLO – single log-out), regisztrált névazonosító (RNI – register name identifier), figyelmeztetés szövetség 

megszűnéséről (FTN – federation termination notification), és az azonosságszolgáltató bevezetése (IPI – identity 

provider introduction). A Tivoli Federated Identity Manager olyan többprotokollos szövetségi átjárót 

implementál, amely integráltan támogatja a Liberty ID FF 1.1/1.2.-t. A hozzáadott szövetségi képességek 
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lehetővé teszik a vállalatok számára az azonosságvezérelt tranzakciók gyors és biztonságos integrációját a 

köztesréteg és a portál platformokkal. 

8. Összefoglalás 

A szoftvermegoldások biztonsági alapelvei közé a kockázatok azonosítása, azok kiértékelése és csökkentése 

tartozik. A SOA-alapú rendszerek biztonsági elvei ugyanezek, azonban további tényezőket kell figyelembe 

venni, melyek abból adódnak, hogy a SOA az elosztott szolgáltatásokat és lazán csatolt alkalmazásrendszereket 

támogat. Ezen erőforrások hatékony védelmére (teljesítménybeli és működéskezelési többletráfordításokkal 

járó) technológiák széles skálája érhető el. A biztonsági kockázatok leképezése a megoldáslehetőségekre gondos 

tervezést igényel, melyet szolgáltatásorientált erőfeszítéseink kezdetétől folyamatosan kell végeznünk. 
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9. fejezet - A SOA környezet kezelése 

Nem oldhatjuk meg a problémákat ugyanazzal a gondolkodásmóddal, amivel teremtettük 

őket. 
—Albert Einstein 

A szolgáltatásorientált architektúrák irányába történő elmozdulást az informatikai környezetek kezelésének 

átalakulása kíséri. A meglévő megoldások néha már nem felelnek meg az igényeinknek. A szokásos fizikai és 

alkalmazás-erőforrásokon túl a kezelés hatóköre a magasabb szintű üzleti alkalmazásokra és szolgáltatásokra is 

kiterjed. A kezelési megoldásoknak biztosítaniuk kell a növekvő hangsúlyú üzleti érték mérését. 

A 2 fejezetben kifejtettük, hogy miért érdemes áttérni a szolgáltatásorientált architektúrákra és az igény szerinti 

vállalati modellekre. Az igény szerinti informatikai környezetet nagyfokú rugalmasság és rövid válaszidejű 

rendszerek jellemzik, melyek alacsonyabb informatikai költségeket és magasabb kihasználtságot hoznak. Az 

üzleti agilitás és az alacsonyabb költségek kihívásainak eleget tesznek a legjobb gyakorlatokat követő üzleti 

folyamatok azáltal, hogy egyidejűleg élénkítik a termelést és növelik a rugalmasságot. 

A SOA megközelítésben ilyen legjobb gyakorlatnak tekinthetők az olyan kezelési képességek, mint a 

szolgáltatások utánpótlása, a szolgáltatások biztonságának megteremtése, a szolgáltatás státuszának és 

épségének monitorozása, a szolgáltatások közötti kapcsolatok megértése és az aggregált, koreografált 

szolgáltatások kezelése. Ebben a fejezetben ezekről a SOA kezelési fogalmakról lesz szó. 

1. Elosztott szolgáltatások kezelése és monitorozása 

A vállalati informatikai kezelés és monitorozás legtöbbször a működési központoknál használt jól ismert 

mechanizmusokra és stratégiákra épül. Ezek a mechanizmusok nagyjából három működési modellbe 

csoportosíthatók, melyek sorra a csoportosítás, az alapvető problémafeloldás és az erőforrás-vezérelt műveletek. 

A három modellen keresztül bemutatjuk az informatikai kezelési modellek fejlődését és a szolgáltatásorientált 

átalakulással járó változásokat. A fejlődés minden egyes előrehaladó lépése a probléma magasabb szintű nézetét 

jelenti. Így jutunk el az elszigetelt eseményektől az erőforrás-állapotokig (melyek eseményeket egyesíthetnek), 

az erőforrás-állapotoktól a tranzakciós munkafolyamokig (melyek erőforrásokat csoportosíthatnak), végül pedig 

a munkafolyamokat egyesítő szolgáltatásokig és szolgáltatásszintű egyezményekig. 

1.1. Eseményvezérelt kezelés 

Az első működési modell lényegében az eseményeket csoportosítja, azaz fogadja az eseményeket és továbbítja a 

megfelelő csoportnak feloldás céljából. Maguk a csoportok kevés, mondhatni elhanyagolható mértékű 

eseményfeloldást végeznek. Esetenként megvizsgálják a hibanaplókat, hogy előfordult-e korábban az adott 

esemény, és amennyiben ismert a megoldása, feloldják az eseményt a megoldás mentén. Ezt a működési modellt 

tipikusan a kezdő, alacsony képesítésű dolgozók tartják fent, akik kellő tapasztalat- és ismeretszerzés után 

magasabb szintekre léphetnek tovább. 

Az egyszerű csoportalapú működési modell továbbfejlesztése az alapvető problémafeloldás. Ezen a szinten egy 

előre rögzített időkorláton belül kell feloldani vagy továbbítani az eseményt egy másik csapatnak. Az alapvető 

problémafeloldáson dolgozó csoportok az előzőhöz képest több jó képességű alkalmazottat foglalkoztatnak, 

köztük gyakran szeniorokat. Az ide sorolt csoportok munkája az automatizálási csapatok bemenetéül szolgál, 

mivel a gyakran felmerülő problémák megoldása a környezet automatikus részét képezheti. Az előbbi két 

modell egyes változataiban az ügyfélszolgálat fogadja az összes telefonhívást és eseményt. További üzleti 

információk segíthetik az események súlyossága és hatása szerinti prioritási sorrend felállítását. 

A működési modelltől függetlenül a legtöbb informatikai működési központ eseményeket fogad és reagál rájuk. 

Az események formailag lehetnek Tivoli Event Console™ események vagy az automatizált funkciók által 

létrehozott hiba tikettek. Ezek a rendszerek szintén priorizálhatják az eseményeket, például idő, üzleti 

következmények vagy földrajzi jellemzők alapján. 

Egyes vállalatok továbbfejlesztették informatikai kezelési működésüket az erőforrás-vezérelt működési modell 

szintjére. A működés menetét az erőforrásokban bekövetkező állapotváltozások vezérlik. Az erőforrások 

lehetnek valósak, virtuálisak vagy klaszterek, legtöbbször pedig CICS, DB2®, UNIX®, Windows® vagy 

valamilyen hálózati rendszerekhez tartoznak. Az operátorok prioritás alapján választják ki kezelésre a 
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legközelebbi erőforrást, a prioritás alapja rendszerint az idősorrend vagy az üzleti hatás. Ezen a szinten a 

személyzet már nem a nyers eseményekkel, hanem az erőforrások állapotával foglalkozik. A szigorú értelemben 

vett problémafeloldás helyét egyféle problémamodellezés és a megoldások felismerése veszi át. Az erőforrások 

állapotainak megértése és az állapotok kezeléséhez tartozó feladatok elvégzése magas szakértelmet igényel. 

1.2. A SOA-vezérelt kezelés szintjei 

Az informatikai kezelés következő szintje a tranzakcióvezérelt működés, amikor a tranzakciók állapotváltozásai 

befolyásolják az üzleti munkafolyamatokat. A prioritás alapján kiválasztják a legközelebbi tranzakciót, a 

prioritás alapja az idősorrend vagy az üzleti hatás. Az operátorok már nem az erőforrásokkal vagy a különálló 

eseményekkel foglalkoznak, hanem a tranzakcióáramok állapotaival. Az áramok éles vagy szimulált tranzakciók 

alapján bekövetkező eseményekből állnak. 

A tranzakcióáramok fölötti szinten az üzletiszolgáltatás-vezérelt működés található, ahol minden, ami hatással 

van az üzleti szolgáltatásokra, az kihat a munkafolyamatokra is. Az operátorok a szolgáltatásokat az üzleti 

prioritások vagy a szolgáltatásszintű egyezmények (SLA – service-level agreement) állapota alapján választják 

ki. Ezen a szinten a legnagyobb kihívás az üzleti szolgáltatások és komponenseik megértése. 

Sok szervezet megy keresztül az informatikai kezelés egymást követő szintjein és modelljein, kezdve az 

egyszerű eseményvezérelt kezeléstől a kifinomultabb modellekig. A fejlődés nemcsak oktatást és tréninget, 

hanem szervezeti és filozófiai változásokat is igényel. A SOA az elkülönülő alkalmazásnézetek helyett az üzleti 

szolgáltatásokat és folyamatokat helyezi előtérbe. 

A 9.1. ábrán és az alábbi listában a SOA-alapú informatikai kezelés legfontosabb területeit mutatjuk be: 

• Az üzleti szolgáltatások kezelése az üzleti szolgáltatásoknál használt terminológiával vázolja fel az 

informatikai környezetet, a szolgáltatásszintek kezelésénél pedig az üzleti célkitűzéseket veszi figyelembe. Az 

üzleti szolgáltatások kezelése intelligens, politikaalapú megoldásokat nyújt a kritikus és dinamikus üzleti 

folyamatok építésére, futtatására és kezelésére az automatizálás, integráció és rögzített legjobb gyakorlatok 

segítségével. A kulcsfontosságú üzleti kezdeményezéseket támogató, értékre optimalizált infrastruktúra 

csökkenti az informatikai költségeket. 
• Az infrastruktúra összehangolása a változó üzleti igényeket észleli és követi. Az összehangolás révén az 

informatikai infrastruktúra dinamikusan válaszol a folyamatosan változó körülményeknek az előre 

meghatározott üzleti politikákat figyelembe véve. Intelligens sorrendet állít fel az automatizált tevékenységet 

közt, ezenfelül pedig a számítási erőforrások kiosztását végzi. Az összehangolás növeli a meglévő és az új 

erőforrások kihasználtságát, javítja az informatikusok hatékonyságát, illetve felgyorsítja a változó üzleti 

igényekre adott válaszidőt. 
• A rendelkezésre állás az informatikai környezetek épségét és megfelelő funkcionalitását jelenti. Az ehhez a 

területhez tartozó kezelési megoldások növelik a kritikus infrastruktúra elemek rugalmas változtathatóságát a 

legjobb gyakorlatok alkalmazásával. Ennek eredményeként az operátorok dinamikusan reagálhatnak a változó 

környezeti feltételekre. 
• A biztonság garantálja az információeszközök, a bizalmasság és az adatintegritás védelmét a vállalati 

politikákban rögzített elveknek megfelelően. A megerősödött biztonsági tulajdonságok védik a rendszereket a 

külső veszélyforrásoktól, emellett az információk hatékony kezelését és korlátozható hozzáférhetőségét 

biztosítják. A biztonsági megoldások növelik az informatikai környezet rugalmasságát és biztonságát. 
• Az optimalizálás az informatikai infrastruktúra leghatékonyabb kihasználását biztosítja. Az optimalizálási 

megoldások intelligensen osztják ki az erőforrásokat, hogy azok a számukra legalkalmasabb környezetben 

kerüljenek felhasználásra, ezenfelül pedig növelik a befektetés megtérülését. Ezek a megoldások az 

erőforrások közötti rugalmas terheléselosztásra is odafigyelnek, így garantálják az optimális 

áteresztőképességet és teljesítményt. 
• Az utánpótlás rendelkezésre bocsátja a megfelelő erőforrásokat a megfelelő emberek és folyamatok számára. 

Az utánpótlás automatizálja az informatikai infrastruktúra erőforrásainak (rendszerek, hálózatok, köztesréteg, 

alkalmazások) elosztását, megváltoztatását és konfigurálását intelligens legjobb gyakorlatok alapján. Az 

identitáshoz között utánpótlás lehetővé teszi, hogy a felhasználók több heterogén rendszer erőforrásaihoz is 

hozzáférhessenek. 

9.1. ábra - A SOA kezelés legfontosabb területei 
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A 9.2. ábra részletesebben mutatja be a fontosabb kezelési területeket, beleértve az erőforrások típusát és a 

kezelési szerepköröket is. 

9.2. ábra - SOA kezelési területek részletesen 

 

Az erőforrások kezelésének minden területe függetlennek tekinthető a teljes kezelési környezet keretein belül. 

Az adatbázisok kezelése például speciális, az adott adatbázissal kompatibilis eszközöket igényel a hatékony 

monitorozáshoz és a kezelési feladatok elvégzéséhez. 

A tranzakciók hasonló monitorozási és kezelési igényekkel bírnak, ugyanakkor ezek az eszközök másféleképpen 

lépnek kapcsolatba az alacsony szintű funkciókkal, mint az adatbázisokat támogató eszközök. Közös vonásuk 

viszont, hogy esemény-infrastruktúrájuknak köszönhetően vizuális formában jelenítik meg a környezet 

információit, amit az operátorok így könnyebben értelmezhetnek. Lehetőséget biztosítanak továbbá különféle 

rendszerek összekapcsolására, melyek lehetnek fizikai gépek vagy akár különböző funkciók. Képzeljünk el 

például egy eseményt, amit az váltott ki, hogy egy tranzakció nem tudott hozzáférni az adatbázishoz, meg egy 

másik eseményt, aminek hátterében az áll, hogy az adatbázis mögött be fog telni a tranzakciós napló. A 

kezelőeszközöknek ilyenkor össze kell tudniuk kapcsolni a két eseményt, amiből kiderülhet, hogy a 

tranzakcióhibákat a megtelt tranzakciós napló okozta. 

2. Szolgáltatáskezelési fogalmak 

A szolgáltatáskezelő eszközök kiegészítik a hagyományos informatikai kezelőeszközöket. A tranzakciók és az 

erőforrások megkülönböztetése az informatikai infrastruktúrán belül viszonylag új megközelítés, amely 

leginkább a lazán csatolt komponensekből és alkalmazásokból építkező modellekre alkalmazható. Előfordulhat 

például, hogy egy alkalmazás egyes részei a vállalat ellenőrzése alá esnek, míg más részei az üzleti partnerek 

vagy ügyfelek informatikusainak hatáskörébe tartoznak. A szolgáltatásalapú alkalmazások sikeres bevezetése és 
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támogatása tranzakciós és erőforrás paradigmák mentén lehetséges. Ezek a képességek biztosítják, hogy a 

vállalatok befolyásolhassák az új szolgáltatásalkalmazások teljesítményét és rendelkezésre állását akkor is, ha 

nem a teljes alkalmazás tartozik a hatáskörükbe. 

Bár a szolgáltatásorientáltság a különböző üzleti folyamatok és alkalmazások integrációjának számos kérdését 

megválaszolja, a szolgáltatásalapú alkalmazások új bonyodalmakat hoznak, melyek kezelésére fel kell 

készülnünk. A következőkre kell figyelnünk: 

• A szolgáltatásréteg teljesítményének és rendelkezésre állásának monitorozása 
• A szolgáltatásszintű egyezményekben előírtak betartása 
• A biztonsági politikák kezelése, amik a szolgáltatásorientált alkalmazások biztonságos kommunikációját 

garantálja a szervezet határain belül vagy kívül egyaránt 
• A rendszer lazán csatolt komponensei közötti dinamikus összekapcsolódások nyomkövetése a teljesítmény, a 

rendelkezésre állás és a költségbeli következmények elemzése céljából 
• A problémák gyökerének elemzése és javítása a szolgáltatásrétegben bekövetkező hibák alapján 
• Az elosztott, szolgáltatásorientált alkalmazások telepítése, konfigurálása és frissítése a szervezeti határokon 

keresztül megbízható és ismételhető formában 
• A szolgáltatásoknak az üzleti folyamatokra gyakorolt hatásának követése 

A SOA-alapú infrastruktúrának és az informatikai kezelőeszközöknek támogatniuk kell a problémák 

megoldását. A következő szakaszokban azt vizsgáljuk, hogy milyen hatással van a köztesréteg és a változó 

szabványok az informatikai kezelőeszközökre. 

2.1. A vállalati szerviz busz kezelése 

A 3. fejezetben bemutatott vállalati szerviz busz (ESB – Enterprise Service Bus) a szolgáltatásorientált 

architektúrákat támogató köztesréteg komponens. Több integrálási paradigma tulajdonságait ötvözi egyetlen 

infrastrukturális elemben. Az ESB feladata az üzenetek kézbesítése a hálózaton megfelelő útvonalválasztással a 

végpontok által megkövetelt szolgáltatásminőségnek eleget téve. 

Az ESB elfoghatja és módosíthatja a buszon keresztülhaladó üzeneteket. Döntéseket hozhat arra vonatkozóan, 

hogy merre továbbítsa az üzeneteket, milyen szolgáltatásminőséget biztosítson, és milyen további 

üzenetfeldolgozásra legyen szükség. Az ESB képességei közé tartozik a naplózás, minták felismerése, mérés, 

átalakítás, üzenetek validálása, útvonalválasztás testreszabása és politikák alapján végpontok kiválasztása. Az 

üzleti és technikai infrastrukturális követelményeket figyelembe véve megadhatjuk, hogy az ESB mely 

képességeit alkalmazzák az egyes szolgáltatások. 

Az ESB környezet kezelése az alábbi képességeket követeli meg: 

• Szolgáltatásnézet: A szolgáltatást alkotó üzenetek interakcióinak és kapcsolatainak a felderítése, 

vizualizálása, monitorozása és kezelése. Az üzenetek formátuma lehet SOAP, XML vagy tetszőleges saját 

fejlesztésű formátum, az átviteli protokoll pedig HTTP, JMS és MQ. 
• Informatikai kötés és kezelés: Az ESB-nek otthont adó infrastruktúra különféle eszközökből és 

implementációkból áll (WebSphere®, WebLogic, WPM, WebSphere Business Integration Server™ stb.). Az 

ESB-nek biztosítani kell a megfelelő eszközöket az alatta lévő infrastruktúra monitorozásához, kezeléséhez és 

konfigurálásához. Az ESB további feladata a backend kapcsolatok (pl. adapterek, csatlakozók, erőforrás-

kapcsolatok) kezelése is. 
• Biztonság: Az ESB környezet egyik legnagyobb kihívása a végpontok közötti biztonság. A SOA modellnek 

az infrastrukturális elemekre vonatkozó egységes biztonságpolitikával és azok kikényszerítésével kell 

támogatnia az ESB-t. Ezenfelül a különálló infrastruktúrák közötti hitelesítési adatok egymásra történő 

leképezését is biztosítani kell. 
• Szolgáltatásszintű kezelés: A szolgáltatásszintek monitorozásának eredményeit rendszeresen jelenteni kell. A 

szolgáltatásszintű politikák tevékenységeket rögzítenek (pl. további szolgáltatók aktiválása), melyek 

biztosítják, hogy a rendszer megfelel az elveknek. 
• Közvetítés és verziókezelés: A közvetítés az ESB egyik legújabb kezelhető entitása. A közvetítők elsőrangúan 

kezelt erőforrások, melyek monitorozhatók, irányíthatók és konfigurálhatók. A SOA modell verziókezeléssel 

támogatja a szolgáltatások egymás után megjelenő változatait. A verziókezelés megoldható közvetítőkkel, 

amelyek irányítják és szükség szerint átalakítják a különféle verziójú szolgáltatók és a fogyasztók közötti 

üzenetforgalmat. 
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• Konfiguráció: Az ESB számos infrastrukturális elemből áll, melyek mindegyikének biztosítani kell a 

megfelelő konfigurálását. Olyan konfigurációtámogatásra van szükség, amely az elemeket egységesen, nem 

egyenként kezeli. 
• Utánpótlás és üzemeltetés: A szolgáltatásokat implementáló objektumokat megismételhető és koordinált 

módon kell telepíteni. A rendszernek ezen a ponton is gondoskodnia kell az újabb szolgáltatásokkal 

megjelenő verziók automatikus kezeléséről. 

2.2. Feltörekvő szabványok 

Napjainkban a szolgáltatáskezelési adatokat a köztesrétegbeli eszközök gyűjtik. Az Open Group által jegyzett 

alkalmazásválasz-mérés (ARM – application response measurement) szabvány kezdő és végpontokat naplóz, 

amik azt jelölik, hogy az üzenetek hol lépnek be és hagyják el az egyes szolgáltatásokat. A kezelőeszközök 

összegyűjtik a szolgáltatások indulási és leállási információit, amiből egy átfogó, rendszerszintű nézetet 

készítenek. 

 

9.1 

 

9.2 

A webszolgáltatások világában egy másik hasznos szabvány az OASIS gondozásában készült Web Services 

Distributed Management (WSDM, webszolgáltatások elosztott kezelése), ami a webszolgáltatásokra és más 

informatikai erőforrásokra vonatkozó szabványos kezelési adatokat definiál. A WSDM célkitűzései között 

szerepel, hogy egyszerűsítse a szervezeti határokon átnyúló és heterogén futtatási környezetekben lévő 

webszolgáltatások kezelését, így tökéletesen megfelel a vállalati SOA igényeinek. A WSDM ezen túlmenően 

konzisztensebb és részletesebb kezelési információkat hivatott adni a szolgáltatásokról, beleértve a szabványos 

metrikákat, a működési státuszt és azon kapcsolatok teljes listáját, amelyek az érintett webszolgáltatás és a 

környezet többi webszolgáltatása és erőforrása között fennállnak. Az IBM a WSDM elé terjesztette a Common 

Base Event (CBE) szabványjavaslatát, ami WSDM Base Event néven bekerült a WSDM 1.0. változatába. A 

WSDM szolgáltatáskezelési platformját a Web Services Resource Framework (WS-Resource) és a Web 

Services Notification (WS-Notification) szabványok teszik teljessé. A webszolgáltatások kezelésének a 

biztonságra vonatkozó része a következő szabványokat kell hogy támogassa: WS-Security, WS-Trust, WS-

Federation és WS-Policy. Ezek mindegyikét részletesen bemutattuk a 8. fejezetben. 

3. Kezelési kihívások 

A szolgáltatások továbbra is a hagyományos kezelési kihívásokkal szembesülnek a biztonság, a rendelkezésre 

állás, a konfiguráció és a teljesítmény terén. Bár a szolgáltatásorientált architektúrák fejlesztésénél számos 

különféle módszert és technológiát alkalmaznak, a közös nyílt szabványok lehetővé teszik a szolgáltatások egy 

újabb erőforrásként történő egységes kezelését. Ugyanakkor a szolgáltatásorientáltság még mindig némi eltérést 

mutat a meglévő kezelési modellekhez képest. 

Az egyik ilyen különbség a szolgáltatások és más kezelt erőforrások között az, hogy míg a szolgáltatások 

alkalmazásrétegbeli komponensek, addig a legtöbb rendszerkezelői eszköz köztesréteg, hálózati, operációs 

rendszer és hardver típusú erőforrásokkal foglalkozik. Mivel a SOA szolgáltatások több üzleti folyamatban is 

részt vehetnek és újrafelhasználhatók, a kezelésükre vonatkozó követelmények üzleti folyamatonként változnak. 

A szolgáltatásfogyasztók számára csak a szolgáltatásvégpont érhető el, maga a folyamat és a szolgáltatást 
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implementáló komponensek rejtve maradnak. A szolgáltatás implementációját tehát nem kezelhetik a 

fogyasztók, mivel az nagy valószínűséggel a szolgáltató hatáskörébe esik. 

További különbség, hogy egy nem szolgáltatásorientált környezetben a folyamatok és taszkok nem feltétlenül 

bonthatók szét a résztvevő alkalmazások határai mentén. Emiatt az ilyen jellegű alkalmazásokat nehezebb 

szétszedni és összerakni. A SOA-alapú szolgáltatások ellenben jól meghatározott interfészeiknek köszönhetően 

szorosan hozzárendelnek az üzleti folyamatlépésekhez egy entitást (a szolgáltatásimplementációt), amelyet 

könnyű monitorozni és közvetlenül, önmagában kezelni. Mindebből az a következtetés vonható le, hogy a SOA 

más – feltehetően egyszerűbb – nézetet és eszközöket igényel, mint a hagyományos rendszerkezelői eszközök 

által biztosított funkcionalitás. 

Ahhoz, hogy megvizsgáljuk, milyen hatással van vállalatunkra az említett különbség, érdemes különféle 

kezelési nézőpontokat figyelembe venni és szakaszos bevezetést alkalmazni. 

3.1. Kezelési kihívások különféle nézőpontokból 

A szolgáltatáskezelést tekinthetjük a szolgáltató vagy a teljes vállalat szemszögéből. Vannak olyan kihívások, 

amelyek a vállalatot és a szolgáltatót közösen érintik, de olyan kihívások is léteznek, amelyek csak az egyik 

környezetre vonatkoznak. A szolgáltatásorientált megközelítés újabb kezelési kihívásokat tartogat, melyek az 

alkalmazás teljes életciklusát lefedik, a szolgáltatások fejlesztésétől és telepítésétől kezdve a kezelésükig és 

karbantartásukig. 

Az alábbi kihívások mindkét nézőpontot érintik: 

• A szolgáltatások rendelkezésre állásának monitorozása. 
• Egy szolgáltatás regisztrációs adatbázis fenntartása, amely a vállalat szolgáltatásainak leírását és egyéb 

információit tartalmazza. 
• A tervezők ellátása olyan szolgáltatásinformációkkal, amelyek alapján a tervezők fel tudják használni a 

meglévő szolgáltatásokat a problémák megoldásánál. 
• Az üzenetek tartalma alapján a szolgáltatáskérelmek útvonalválasztására vonatkozó szabályok kezelése. 
• A szolgáltatások karbantartása egy virtuális helyről, ami egyesített szolgáltatásnézetet nyújt. 
• A szolgáltatások eltérő verzióinak és a szolgáltatás életciklusának kezelése. 
• Az infrastruktúra kezelése hibaelhárításnál. 
• A tranzakciók monitorozása végpontok közötti kezelést biztosít, beleértve a tranzakcióban részt vevő 

különféle objektumok (pl. webszolgáltatások, session EJB, entitás EJB, DB2) kezelését is. 
• Az üzleti folyamatok, szolgáltatások és informatikai erőforrások közötti kapcsolatok karbantartása és 

kezelése. Egy alkalmazásban résztvevő összes szolgáltatás vagy a futtató környezet kezelése néha részben 

kívül esik a tulajdonos hatáskörén, különösen amikor harmadik fél szolgáltat bizonyos összetevőket. 
• A szövetség lehetőségének kezelése. A biztonsági és kezelési politikákat kikényszerítő ellenőrzőpontokat 

célszerű rugalmasan és igény szerint szolgáltatásként vagy az ESB részeként megvalósítani. 

Csak a szolgáltatókat érintik a következő kihívások: 

• A szolgáltatásokat belső üzletágak és külső ügyfelek egyaránt igénybe vehetik. Ha egy ügyféltől túl sok kérés 

érkezik, javasolt az ügyfél hozzáférését blokkolni arra az esetre, ha hibás lenne az ügyfél implementációja 

vagy egyéb probléma állna fenn. 
• Ha a szolgáltatás létfontosságú az ügyfél számára, a szolgáltatónak jogi okok miatt kötelessége a 

megállapodásban rögzített szolgáltatás-színvonalat biztosítani. 
• A fogyasztók szolgáltatáshasználatának számlázása és mérése. 

Az alábbi kihívásokkal csak a vállalatok szembesülnek: 

• Megfelelő SLA-k vagy működési szintű egyezmények (OLA – operational-level agreement) rögzítése a 

szolgáltatások mérhetősége céljából. Az SLA-k felhasználása ebben az értelemben nem ugyanaz, mint a 

hasonló célokat szolgáló, szolgáltatók és fogyasztók között kötött egyezmények, itt ugyanis az SLA-k és az 

OLA-k elsődleges célja a belső működési hatékonyságot segítő üzleti szintű monitorozás. 
• A szolgáltatások megfelelő szintű szemcsézettségének meghatározása, ami könnyíti a szolgáltatások 

újrafelhasználását és kezelhetőségét a szervezeten belül. 

3.2. Bevezetési szakaszok 
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A szolgáltatások fejlődésével és bevezetésével arányosan nő a kihívások összetettsége. A 9.3. ábrán ezeket a 

bevezetési szakaszokat láthatjuk. 

9.3. ábra - Bevezetési szakaszok és SOA kihívások 

 

Kezdetben a vállalat konfigurációs és telepítési nehézségekkel küzd. Ebben a szakaszban a vállalatok felkészítik 

az infrastruktúrát a szolgáltatások meghatározására, telepítésére, optimalizálására és finomítására. Ez a szakasz 

különösen a szolgáltatóknak lényeges, mivel gondoskodniuk kell a szolgáltatások biztonságáról, 

bizalmasságáról és konfigurálásáról. Ezen attribútumok továbbfinomítása igen fontos. 

A második szakasz a telepített szolgáltatások monitorozását foglalja magában. Ebben a szakaszban a hangsúly a 

szolgáltatások alapvető rendelkezésre állásának és teljesítményének monitorozására esik, ami segít megőrizni a 

rendszerek működési épségét, és tudatosan javítja a szolgáltatások minőségét. 

A harmadik szakaszról akkor beszélhetünk, ha a vállalat elért az újrafelhasználható szolgáltatások szintjére. 

Ebben a szakaszban a szolgáltatásokat nyilvántartó regisztrációs adatbázis kezelése nyer fontos szerepet. Ezeket 

a szolgáltatás-nyilvántartásokat gyakran használják a szolgáltatástervezők a megoldások egyes részeinek 

létrehozására, itt nyernek értelmet a szolgáltatásszintű egyezmények. Ez a szakasz a szolgáltatók szempontjából 

is fontos, akik a külső fogyasztók számára közzéteszik szolgáltatásaikat. 

A negyedik és egyben utolsó szakasz a vállalat szolgáltatásainak teljes körű automatizálását jelenti. Ebben a 

szakaszban a kezelés politikaalapú összehangoláson, konfiguráláson és automatizáláson megy keresztül. 

Automatizmuson nem az emberi beavatkozás hiányát értjük, mivel az üzleti kivételek kezeléséről ezen a szinten 

(lásd 4. fejezet) is gondoskodni kell. 

4. Szolgáltatásszintű egyezmények kezelése 

Napjainkban a legtöbb informatikai részleg szolgáltatásokat kínál belső vagy külső felhasználók számára. Bár 

egyre több szervezet rögzíti a szolgáltatásokra vonatkozó igényeket SLA-k (a külső kliensekkel) vagy OLA-k (a 

belső kliensekkel) formájában, ezek az egyezmények rendszerint a technikai részletekre fektetik a hangsúlyt, 

például előírják az adatbázis méretét és megengedett növekedését gigabájtokban mérve. Az érettebb szervezetek 

ezzel szemben olyan szolgáltatásegyezményeket kötnek a külső kliensekkel, amelyek inkább az üzleti 

szempontokat tartják szem előtt, például a tranzakciók válaszidejét vagy az egy nap során végrehajtható 

tranzakciók számát. Ezekkel az egyezményekkel viszont az a probléma, hogy a bennük foglalt elvárások nem 

mindig mérhetők és jelenthetők, esetenként pedig a megvalósításuk nem automatizálható. 

Az üzletorientált metrikák mérését végző termékek híján a szolgáltatásszintű egyezményekben szívesebben 

használnak technológiaorientált mércéket, melyek azonban nem túl sokat mondanak a szolgáltatás minőségéről 

a felhasználó szemszögéből nézve. A szolgáltatásminőség eltérő értelmezése a szolgáltató és a fogyasztó 

elégedetlenségéhez vezet. Hasznos üzleti metrika például a szállítási láncok határideinek rögzítése, vagy egy 

pénzügyi szolgáltatás jóváhagyási ideje. 

A szolgáltatás- és működési szintű egyezményekben rögzíthető, a szolgáltatók és a vállalatok számára egyaránt 

értelmes és konzisztens metrika a végpontok közötti tranzakciós idő. Ez a mérőszám különösen SOA 

környezetekben hasznos, ahol a végpontok közti tranzakciós idő könnyen mérhető mesterséges tranzakciókkal 
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vagy speciális eszközökkel (pl. IBM Tivoli Monitoring for Transaction Performance, lásd 9.5. szakasz). A 

végpontok közötti válaszidő mérését kiegészíthetjük a résztvevő komponensek és kapcsolódó szolgáltatások 

vizsgálatával, így megkapjuk a környezet átfogó, konzisztens mérését. A fogyasztót nem különösebben érdekli a 

szerver rendelkezésre állása egészen addig, amíg az a tranzakcióit a megadott időkorláton belül végrehajtja. 

5. SOA kezelési termékek 

Az informatikai működés kezelésének kihívásait és az üzleti célzatú SLA-kban rögzített elvárásokat különböző 

eszközökkel közelíthetjük meg. Minden egyes eszköztípus a szolgáltatáskezelés más-más területének igényeit 

elégíti ki, beleértve az üzleti teljesítmény és üzleti szolgáltatások kezelését, az informatikai alkalmazások és 

erőforrások kezelését, a tranzakciókezelést, a webszolgáltatások kezelését, az erőforrások monitorozását és a 

köztesréteg monitorozását. Az egyes kezelési területeken alkalmazható eszközök funkcióit IBM termékek 

példáin keresztül mutatjuk be. 

5.1. Az üzleti teljesítmény és az üzleti szolgáltatások kezelése 

Az üzleti teljesítmény kezelése az egész vállalatra vonatkozó, időben felhalmozott teljesítménymutatók 

monitorozásának és kezelésének folyamata. Ez elvezet a népszerű „műszerfal” hasonlatig, amely az üzleti 

metrikák megjelenítését és elemzését végzi valós vagy pszeudo-valós időben. Az üzleti szolgáltatások kezelése 

hasonló elvekre épül, a SOA üzleti szolgáltatásainak szintjére összpontosít. 

Az IBM Tivoli Business Systems Manager™ a teljes vállalatot egyesítve biztosítja a környezet üzleti nézetét. 

Az IBM Tivoli Business Systems Manager™ szoftver egy hatékonyságnövelő eszköz, mely az infrastruktúra és 

az alkalmazáskezelés monitorozásának végpontok közti üzleti nézetét teszi lehetővé. Működése során korábban 

telepített monitorozó szoftvereket (pl. IBM Tivoli Monitoring™) használ. Az egyes monitorozó 

szoftvertermékek által generált figyelmeztetéseket és eseményeket leképezi adatbázis-objektumokra, majd 

azokat megjeleníti a termékkonzolon. 

Az IBM Tivoli Business Systems Manager segítségével üzleti nézeteket hozhatunk létre. Az eltűntnek hitt 

fontos üzenetek nyomát keresve az üzemeltető személyzet egyszerre több terméket és konzolt tart megfigyelése 

alatt. Az IBM Tivoli Business Systems Manager egyesíti a különféle konzolok kimenetét egy egységes 

konzolra, aminek köszönhetően a csapat proaktív módon monitorozhatja és kezelheti a problémákat, állapíthatja 

meg azok hatását és segítheti a hibaforrás elemzését. Az IBM Tivoli Business Systems Manager a következő 

feladatok végrehajtására alkalmas: 

• Jobb minőségű végpontok közötti szolgáltatások, az érintett területek egyszerre történő felismerése. 
• Üzleti rendszert alkotó, egymáshoz kapcsolódó alkalmazások csoportjának kezelése. 
• Számítási erőforrások csoportjának kezelése. 
• Valós kritikusútvonal-elemzés. 

A termék a fizikai erőforrásokat és az üzleti rendszert egyaránt megjeleníti. A fizikai erőforrások egy 

hierarchiában helyezkednek el, helyüket elosztott elhelyezési szabályok vagy alapértelmezett táblaértékek 

határozzák meg. 

Az IBM Tivoli Business Systems Manager egyrészt nagygépes környezetből fogad eseményeket a gépekre 

telepített z/OS® (korábban S/390®) nevű komponens segítségével, másrészt a Tivoli Event Console-tól érkező 

elosztott eseményeit kezeli. Ezekhez hasonló általános figyelőktől szintén fogadhat eseményeket. 

Az IBM Tivoli Service Level Advisor™ lehetővé teszi a szervezet szolgáltatásszintjeinek egyszerű, proaktív és 

gazdaságos kezelését, maximalizálva a hasznos időt. A szoftver felhasználóbarát webes alapú jelentéskészítő 

eszköze és a ránézésre értelmezhető műszerfal az aktuális szolgáltatásszintek státuszát mutatják, emellett 

megjósolják a várható irányzatokat, így időben felkészülhetünk és elkerülhetjük a későbbi problémákat. Ha az 

IBM Tivoli Service Level Advisor szabálysértés jeleit észleli, kapcsolatba lép más Tivoli termékekkel, és 

értesíti az IBM Tivoli Enterprise Console®-t az IBM Tivoli Business Systems Managert, e-mailt küld, vagy 

Simple Network Management Protocol (SNMP). 

A szolgáltatásszintű egyezmények automatizált kiértékelésének köszönhetően az IBM Tivoli Service Level 

Advisor szoftver szükségtelenné teszi a kézi adatelemzést, így munkát, időt és pénzt spórol. Az IBM Tivoli 

Business Systems Manager szoftver együttes használatával jobban összehangolhatjuk az informatikai 

infrastruktúránkat az üzleti folyamatainkkal, tovább növelve az informatikai befektetések megtérülését. 
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5.2. Informatikai alkalmazások és erőforrások kezelése 

Az informatikai alkalmazások és erőforrások kezelése nem sokban tér el a hagyományos kezelőeszközök 

funkcionalitásától: a hangsúly ugyanúgy az informatikai infrastruktúra egyes elemeire és erőforrásaira esik. A 

SOA környezetben annyi a különbség, hogy az informatikai alkalmazások és erőforrások kezelése az 

infrastrukturális elemek és erőforrások üzleti szolgáltatásokkal való kapcsolatát is vizsgálja. A kezelés ezen 

területe magában foglalja az eseménykezelést, az utánpótlást és összehangolást, illetve a biztonsági kezelést. 

Több IBM Tivoli termék foglalkozik a kezelés speciális kérdéseivel. 

5.2.1. Eseménykezelés 

Amint azt a 9.1.1. szakaszban leírtuk, az események alacsony absztrakciós szinten fogalmazzák meg a 

problémákat, ezáltal különféle típusú informatikai erőforrásokban kell felkészülni kezelésükre. Az IBM Tivoli 

Event Console a rendelkezésre állás és teljesítménybeli megoldások elosztója. A Tivoli Event Console naponta 

több ezer, a környezetben bekövetkező eseményt dolgoz fel. Eseményforrások lehetnek a hálózati eszközök, a 

hardverrendszerek, a köztesréteg és az alkalmazások. A Tivoli Event Console intelligens és többszintű 

elemzéssel szűri a félrevezető vagy redundáns eseményeket, kiemeli a lényeges információkat, és gyorsan, 

pontosan azonosítja a hibák okát. A megjelölt hibaforrás alapján automatikus megoldásokat keres, így nem 

minden hiba igényli valós személy beavatkozását. Csökken a rendszerek karbantartásáért felelős csapat létszáma 

és a megoldásokra fordított idő. 

A Tivoli Event Console hálózatkezelési megoldásokat nyújt, melyek segítenek az operátoroknak a hálózati 

rétegben felmerülő problémákat nyomon követni és megoldani. Konzolja csak a súlyos kategóriába sorolható 

eseményeket jeleníti meg, az ügyfélszolgálattal szorosan összekapcsolva pedig hiba tiketteket készít 

automatikusan a beérkező események alapján. 

5.2.2. Utánpótlás és összehangolás 

Az utánpótlási rendszer oda irányítja az erőforrásokat, ahol azokra szükség van. Az utánpótlás a rendszer több 

szintjét érinti, eleget tesz a szolgáltatások, a felhasználók és a rendszerkörnyezet igényeinek. Az utánpótlást 

kezelő eszköz meghatározza az erőforrások irányítására vonatkozó szabályokat. Az összehangolás az 

erőforrások átirányításának folyamata az utánpótlási szabályoknak megfelelően. Mint korábban említettük, az 

igény szerinti rendszer egyik alapelve a környezet és a rendszerek dinamikus megváltoztatása a helyzetnek 

megfelelően. Az utánpótlást és az összehangolást kezelő eszközök, mint láthattuk, fontos szerepet töltenek be a 

változó körülményekre való reagálásban. 

Az IBM Tivoli Provisioning Manager™ szoftver minimálisra csökkenti a közvetlen beavatkozásokat, az 

utánpótlási folyamat nagy részét automatizálja. Teljes alkalmazáskörnyezetek utánpótlási és konfigurációs 

igényeit látja el, beleértve a szerverek, operációs rendszerek, köztesréteg, alkalmazások, tárolók és hálózati 

eszközök (pl. routerek, elosztók, tűzfalak és terheléskiegyenlítők) támogatását. Az igény szerinti automatizmus 

munkafolyamokkal történik, ami lehetővé teszi, hogy a szervezetek rögzítsék az egyes folyamatok és eljárások 

legjobb gyakorlatait. A szoftver részét képező kiterjeszthető munkafolyamok automatizálják a szokásos 

folyamatok legjobb gyakorlatait, melyeket az operátorok alkalmaznak az összetett alkalmazásinfrastruktúrák 

utánpótlási igényeinek és karbantartásának ellátásánál. A munkafolyamok testre szabhatók és kiterjeszthetők, 

hogy a saját legjobb gyakorlatainkat kövessék. 

Az automatizált munkafolyamok következtében az operátorok az informatikai infrastruktúra erőforrásainak 

konzisztens, megjósolható és hibamentes utánpótlását garantálják. A szoftvernek köszönhetően a 

szabványosított infrastruktúra-konfigurációk összeállítása vagy testre szabása napok helyett csak percek 

kérdése. Az infrastruktúrák nem állandó hozzárendelési kapcsolatban állnak az alkalmazásokkal, hanem mint 

erőforrások az IBM Tivoli Provisioning Manager™ által kezelt erőforrás-gyűjtemény részét képezik. 

Valahányszor erőforrásra van szükségünk, egyszerűen kivesszük a gyűjteményből, konfiguráljuk, majd 

telepítjük a termelési környezetbe a munkafolyamok irányítása alatt. Ha már nincs tovább szükségünk az 

erőforrásra, visszatesszük a gyűjteménybe. 

5.2.3. Biztonság 

A szolgáltatások biztonsága védi a szolgáltatásokat a csalárd és jogosulatlan hozzáférésektől, és felülvizsgálja az 

előírások betartását. A biztonság elemeiről már szó volt a 8. fejezetben. A szolgáltatások gyorsabb üzembe 

helyezése érdekében a funkciók egy központosított biztonságkezelési környezetben hasznosak. 
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A biztonságkezelési feladatok ellátására az IBM Tivoli Access Manager for e-Business™ és az IBM Tivoli 

Federated Identity Manager™ alkalmas. Ezekre a termékekre az alábbi fontosabb funkciók jellemzők: 

• Szövetséges egyszeri bejelentkezés és kijelentkezés támogatása 
• Webszolgáltatások üzenetréteg-szintű biztonsága 
• WS-Security, WS-Trust, WS-Policy, WS-Federation és a Liberty Alliance szabványok támogatása 

5.3. A kezelés további területei 

A SOA kezelés további területei speciálisabb elemekkel foglalkoznak, mint a tranzakciók teljesítménye, a 

webszolgáltatások monitorozása és az erőforrások monitorozása. Ebben a szakaszban ezekről a szempontokról 

írunk. 

5.3.1. Tranzakcióteljesítmény 

A szolgáltatáshívások alatt a tranzakciók egy szolgáltatás munkafolyambeli tevékenységet jelképeznek, emiatt 

fontos a SOA rendszerben végrehajtott tranzakciók teljesítményszintjét monitorozni. A tranzakcióteljesítmény 

kezelése legfőképpen az erőforrások ellenőrzésével és irányításával tartja fenn vagy növeli a tranzakciókkal 

dolgozó alkalmazások teljesítményét. Hasznos még az alkalmazásfelhasználók viselkedési szokásainak 

elemzésénél, illetve a különböző forgatókönyvek és terhelések alatt nyújtott teljesítmény értelmezésénél. 

Az IBM Tivoli Monitoring for Transaction Performance™ a tranzakciók általános teljesítményének kezelését 

segíti. A szoftverrel felvehetjük és visszajátszhatjuk a tipikus üzleti tranzakciókat. Visszajátszáskor szimulált 

felhasználók vagy robotok hajtják végre a felvett tranzakciót rendszeres időközönként, ami ezáltal lehetőséget 

nyújt az átlagos teljesítmény és rendelkezésre állás mérésére. Az IBM Tivoli Monitoring for Transaction 

Performance természetesen a valós felhasználók mellett nyújtott teljesítményt és rendelkezésre állást is méri. 

Az említett szoftver az Open Group által jegyzett Application Response Measurement szabványt, vagy röviden 

az ARM API-t használja, mely az alkalmazások válaszidejét méri. A vezető köztesrétegek és alkalmazások 

eszközeinek kihasználása mellett az IBM Tivoli Monitoring for Transaction Performance dinamikusan injektál 

figyelőeszközöket a vezető J2EE elektronikus üzleti alkalmazásokba. A megoldással elkerülhető, hogy a 

fejlesztők ARM API hívásokkal tűzdeljék tele a forráskódot. Az IBM Tivoli Monitoring for Transaction 

Performance emellett képes felderíteni a tranzakció topológiákat is. 

5.3.2. Webszolgáltatások kezelése 

A webszolgáltatás-alapú SOA környezetek kezelése tartalomspecifikus kezelőeszközöket igényel. Az IBM 

Tivoli Monitoring for Web Services PRPQ™ a környezetbe épült szolgáltatások közötti kapcsolatok megértését 

biztosítja. Az eszköz része IBM Web Services Navigator™, mely az alábbi főbb funkciókat látja el: 

• Felderíti és vizuálisan megjeleníti a webszolgáltatások és kapcsolataik topológiáját. 
• Szolgáltatásmintákat készít a nyers szolgáltatásadatok alapján. 
• Együttműködik az Eclipse platformmal. 
• Magában foglalja az IBM Web Services Navigator és a Tivoli monitorozási technológiát. 
• Célközönségét a szolgáltatástervezők és a működéskezelők jelentik, akiknek fontos, hogy átlássák a 

webszolgáltatások kapcsolatait, áramlásait és az üzenetek tartalmát. 
• Vizuális jelzései segítik a kapcsolatok felismerését, a minták azonosítását és a problémák kiemelését. 
• Pehelysúlyú csomag, egyszerű telepítésének nincsenek előfeltételei. 
• Automatizálja a webszolgáltatás-naplóállományok összegyűjtésének folyamatát. 

5.3.3. Erőforrás monitorozás 

Amint azt a 9.1.1. szakaszban elmagyaráztuk, az erőforrások monitorozása az erőforrás-vezérelt működési 

modell szükséges eleme. Az IBM Tivoli Monitoring és az OMEGAMON® (korábban a Candle Corporation 

terméke, a céget felvásárolta az IBM) termékcsalád hasznos eszközöket biztosít az összetett és heterogén 

erőforrások konzisztens monitorozásához és kezeléséhez. Az egyes termékek az általunk támogatott platformok, 

köztesrétegek és alkalmazások igényeinek megfelelő célzott kezelési funkciókat látnak el. 

Az IBM Tivoli Monitoring család hasznos eszközöket biztosít az összetett és heterogén erőforrások konzisztens 

monitorozásához és kezeléséhez. Az alaptermék az erőforrások rendelkezésre állási és teljesítménystátuszát 

figyeli, hogy időben felismerje a torlódásokat és az esetleges erőforrásbeli problémákat. A kiemelt 
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rendszererőforrások automatikus monitorozásához előrekonfigurált legjobb gyakorlatokat használ. Az 

alkalmazás felderíti a torlódásokat és az egyéb lehetséges problémákat, automatikusan helyreáll a kritikus 

helyzetekből, ezáltal a rendszergazdáknak nem kell tetemes mennyiségű teljesítményadatot manuálisan 

átvizsgálniuk. 

Az alaptermékeken túl egyéni bővítmények közül is választhatunk, melyek egy-egy adott terület sajátosságait 

kezelik. Ezeket a monitorozási megoldásokat a problémák felismerésére optimalizálták, különös tekintettel az 

automatikus javításra. Minden megoldás tartalmaz proaktív elemző komponenseket (PAC – proactive analysis 

component), melyek az érintett alkalmazás vagy köztesréteg vonatkozásában ismert legjobb gyakorlatokat írják 

le. 

5.3.4. További informatikai erőforrás-kezelő IBM monitor eszközök 

Az IBM szoftver portfólió további kezelőeszközöket tartalmaz: 

• Az IBM Tivoli Monitoring for Applications™ testre szabható és kiterjeszthető alkalmazásszintű monitorozási 

képességek széles választékát nyújtja, melyek segítenek fenntartani az ERP és CRM csomagok (pl. mySAP™ 

üzleti programcsomag és Siebel™ alkalmazások) rendelkezésre állását és teljesítményét. 
• Az IBM Tivoli Monitoring for Business Integration™ stabil, biztonságos és proaktív monitorozást és kezelést 

tesz lehetővé, melynek következtében javítható az IBM WebSphere MQ™ és IBM WebSphere Business 

Integration™ infrastruktúrákon belül a rendelkezésre állás és a teljesítmény. 
• Az IBM Tivoli Monitoring for Databases™ egyszerűsíti a háttéradatbázis kezelését azáltal, hogy különböző 

típusú adatbázisszoftverek (IBM DB2, IBM Informix®, Oracle®, Microsoft® SQL Server, és Sybase™) 

monitorozását teszi lehetővé. 
• Az IBM Tivoli Monitoring for Messaging and Collaboration™ a Lotus Domino és Microsoft Exchange 

szerverek státuszát monitorozza, valós időben észleli a szerver- és rendszerhibákat, értesíti a rendszergazdákat 

és automatikus megoldásokkal próbálja elhárítani a szerveren fellépő problémákat. 
• Az IBM Tivoli Monitoring for Web Infrastructure™ a kritikus erőforrások, mint például a webszerverek és 

webes alkalmazás szerverek rendelkezésre állását és teljesítményét javítja. 

5.4. Külső termékkapcsolatok 

Az IBM Tivoli Enterprise Console bármilyen terméktől fogadhat Simple Network Management Protocol 

(SNMP) eseményeket, többek közt az IBM Tivoli Event Integration Facility™ (EIF) eszköztől is, amit a 

beszállítók gyakran arra használnak, hogy az IBM Tivoli Enterprise Console által fogadható eseményeket 

állítsanak elő. Azáltal, hogy az összes kezelési megoldást az IBM Tivoli Enterprise Console-ban egyesítjük, 

minden eseményt egy helyen kezelhetünk, ami pontos képet fest a környezetről. 

6. Összefoglalás 

Ez a fejezet a SOA környezetre érvényes kezelési fogalmakat és a legfontosabb működési kihívásokat 

ismertette. A vállalati tervezők meg kell hogy értsék az elosztott szolgáltatások kezelésének és monitorozásának 

összetett kérdéseit, ezenfelül biztosítaniuk kell a megoldásukhoz szükséges megfelelő eszközöket és 

infrastruktúrát. A szolgáltatásorientált architektúrák kezelési területét színes technológiai komponensek és 

feltörekvő szabványok tarkítják. Az üzleti szolgáltatások kezelésének SOA-vezérelt megközelítése a vállalatot 

az informatikai kezelés magasabb szintjére emeli. 

7. IBM developerWorks 
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10. fejezet - SOA esettanulmányok 

A tapasztalat soha nem korlátozott és soha nem teljes. A tapasztalat roppant érzékenység, a 

legfinomabb selyemszálakból szőtt óriási pókháló, a tudás kamrájában kifeszítve… 
—Henry James 

Az esettanulmányok a projekteken szerzett tapasztalatokat fogalmazzák meg, segítenek felismerni a 

technológiák elveit és elemeit a konkrét implementációktól elvonatkoztatva. Ebben a fejezetben különböző 

vertikális iparágak és eltérő szinten megvalósított SOA rendszerek esettanulmányait mutatjuk be. Az egyes 

esettanulmányok szerkezete elég hasonló. 

Először megvizsgáljuk a projekt hátterét jelentő üzleti esetet és azonosítjuk a projekt hatáskörét. Ezt követően a 

SOA paradigma mentén történő fejlesztések kérdéseit, a SOA projekt célkitűzéseit és törekvéseit, illetve a 

projekt szervezeti felépítésében, szerepköreiben és feladataiban bekövetkező változásokat részletezzük. Ezután a 

szolgáltatások biztonsági, teljesítménybeli és kezelhetőségi vonásait tárgyaljuk az üzletvezetés és a 

végfelhasználók szempontjából. Ezt a SOA célokat megvalósító implementációs technológiák vázlatos 

bemutatása követi. Végül az esettanulmányból levont következtetéseket és kihívásokat foglaljuk össze. 

1. Esettanulmány: SOA a biztosítási iparban 

A Standard Life Assurance Company a világ egyik vezető kölcsönös pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalata. 

Több mint 175 évre visszatekintő múltjával a Standard Life Európa legnagyobb kölcsönös biztosítótársasága, 

ügyfeleinek száma meghaladja a 4 milliót, 2005 januárjában a főkönyvi adatok szerint 100 milliárd dollár értékű 

vagyoneszközt kezelt. Ebben az esettanulmányban azt mutatjuk be, hogy a Standard Life biztosítótársaság 

hogyan alakította át az adatrétegbeli kód-újrafelhasználásra épülő infrastruktúráját érett szolgáltatásorientált 

architektúrává. 

1.1. Informatikai és üzleti kihívások 

A Standard Life két fő üzleti kihívásnak akart megfelelni: az egyik a meglévő üzleti csatornák továbbfejlesztése 

az új csatornák kialakításával párhuzamosan, a másik a környezet rohamos változásaira való felkészülés és 

gyors alkalmazkodás. A többi nagyvállalathoz hasonlóan a Standard Life is folyamatos kihívásokkal küzd, 

melyek forrása az üzleti tevékenységek növekvő bonyolultsága és változékonysága. 2005 legnagyobb kihívását 

egy olyan kreatív megoldás kidolgozása jelentette, amely kevesebből állít elő többet, azaz csökkenti a 

költségeket, miközben érintetlenül hagyja a meglévő szolgáltatásokat. 

A két üzleti kihívás mellé informatikai kihívások is társultak. A Standard Life architektúrájára vonatkozó 

tervezési követelmények a következő technikai előnyöket garantálták: 

• A tervezés konzisztenciájának megőrzése 
• Letisztult terv 
• Támogathatóság, skálázhatóság és helyreállíthatóság 
• Közös kódminták azonosítása 
• Világos útmutatás a technikai modellekhez 
• Hatékony problémafelismerés 
• Tanácsok az üzleti logika elhelyezéséhez 
• Mellékhatásoktól mentes változtatások 
• Megnövekedett rendszerteljesítmény 
• Könnyű fejlesztést segítő környezet 
• Hasznos dokumentáció 

A Standard Life szolgáltatásorientált architekturális tervének, valamint a mögöttes keretrendszer és 

infrastruktúra kidolgozásának története az 1999 és 2001 között felismert alkalmazásszintű tervezési minták 

bevezetésére vezethető vissza. Mivel a webszolgáltatás-szabványok és -eszközök még csak gyerekcipőben 

jártak az ezredfordulón, a vállalatnak az akkor rendelkezésre álló technológiákból kellett gazdálkodnia. 

1.2. Implementáció 
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A Standard Life szolgáltatásorientált architektúráját alkalmazásszintű tervezési minták, szoftver keretrendszerek 

és irányítási, kezelési folyamatok jellemzik. Szolgáltatásai XML-kompatibilisek és újrafelhasználhatók, 

elérhetőségüket egy üzenetküldő elosztó biztosítja. Az elmúlt 10 évben az architektúrát folyamatosan 

fejlesztették (lásd 10.1. ábra), egy független elemzést követően pedig ipari szakértők elismerték, hogy az 

architektúra korszerű és első osztályú. 

10.1. ábra - A Standard Life infrastruktúrájának fejlődése 

 

1999-ben a Standard Life információs rendszerekkel foglalkozó részlege úgy döntött, hogy megteszi a 

szükséges lépéseket egy IBM MQ Series Integrator™ (a mai IBM WebSphere Business Integration Message 

Broker™ elődje) alapú szolgáltatásorientált architektúra bevezetéséhez. A 10.2. ábrán ennek az architektúrának 

az összetevőit láthatjuk. 

10.2. ábra - Elosztóközpontú SOA a Standard Life-nál 

 

Mivel a ma ismert webszolgáltatás-szabványok és eszközök még kiforratlan állapotban voltak a Standard Life 

architektúrájának tervezésekor, a szoftver keretrendszert az alábbi tervezési megfontolások figyelembevételével 

készítették el: 

• XML sémával definiált szolgáltatás-interfészek, katalógusban összegyűjtve (WSDL-t helyettesítő protokoll) 
• Egy futásidejű üzleti szolgáltatáskönyvtár, amit a szolgáltatáshívásokkor vesznek igénybe (UDDI-t 

helyettesítő protokoll) 
• Saját üzenetprotokoll az üzleti szolgáltatások eléréséhez (SOAP-ot helyettesítő üzenetprotokoll) 
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Ezenkívül EJB (Enterprise Java Beans), Java szervletek és JSP (JavaServer Pages) mellett döntöttek, mivel 

akkorára ezek a szabványok elérték a Standard Life igényeinek megfelelő stabilitást. Mire az 1999-ben elkezdett 

(lásd 10.1. ábra) alkalmazásszintű tervezési minták kidolgozása elérte a 2001-es ellenőrzőpontot, a vállalat egy 

kész architekturális modell sablonnal rendelkezett. A már korábban bemutatott 10.2. ábrán ADA-t, az eredeti 

alkalmazástervezési megközelítést is láthatjuk. Az ADA egy korábbi (nem elosztóközpontú) keretrendszer 

egyszerű tervezési mintáiból állt, amik az akkori tervezőket segítették. Miközben a Standard Life az újabb HCD 

irányában halad, az ADA-alapú tervezési minták továbbra is támogatást élveznek. 

Az új modell, amit elosztóközpontú architektúrának neveztek el (HCA – hub-centered architecture), az 

elosztóközpontú tervezési mintákat (HCDP – hub-centered design patterns) követi. A HCDP minták két fő 

csoportba sorolhatók (lásd 10.3. ábra): 

• HCDP SOA – Kérés-válasz típusú minta; üzleti funkciókat végrehajtó belső és külső kliensek fejlesztésénél 

alkalmazható, ahol a kliensek újrafelhasználható, csatornafüggetlen üzleti szolgáltatásokkal dolgoznak. 
• HCDP integrációs elosztó – Közzététel-feliratkozás típusú minta; heterogén platformokon futó alkalmazások 

és csomagok integrációját segíti, miközben az alkalmazások elkülönítését és laza csatolását támogatja. 

10.3. ábra - Elosztóközpontú tervezési minták a Standard Life szolgáltatásorientált 

architektúrájában 

 

Az új HCA-ból származó főbb előnyök a következők: 

• Újrafelhasználhatóság: Az egyes rétegek összetevőinek újrafelhasználhatósága, kezdve az üzleti 

alkalmazásszolgáltatásoktól a keretrendszereken, infrastruktúrán és tervezési mintákon át az architektúráig. 
• Konzisztens végrehajtási idő: Az alkalmazásoktól szabványos, kiszámítható viselkedést várunk el, ami javítja 

a rendszer kezelhetőségét (ideértve a megbízhatóságot és a rendelkezésre állást), leegyszerűsíti a 

terméktámogatást és csökkenti a változtatásokkal járó kockázatokat. 
• Fókuszpont: Kijelöli az alkalmazás és az infrastruktúra fejlesztésének és megújításának fő irányvonalát. 
• Változtatáskezelés: Az új modell szervezetten támogatja és követi az alkalmazás architektúra, a 

keretrendszerek és az infrastruktúra változásait. A változtatások konzisztens kivitelezésénél használt stabil 

keretrendszernek köszönhetően a Standard Life egységesen kezelheti az összes alkalmazást, még akkor is, ha 

tömeges változtatásokat kell végrehajtani (pl. mert frissítik az infrastruktúrát egy párhuzamosságot támogató 

verzióra). Azáltal, hogy a keretrendszer függetleníti az alkalmazásokat az infrastruktúrától, az alkalmazások 

fejlesztésénél nem kell olyan alacsony szintű kérdésekkel foglalkozni, mint a platformközti kommunikáció, 

naplózó API-k és egyéb függőségek. 

Ahhoz, hogy megértsük, milyen a Standard Life üzleti szolgáltatásainak és alkalmazásainak a felépítése, 

vessünk egy pillantást a 10.4. ábrára, amin az architektúra magas szintű nézete látható. A kliens oldali 

csatornafüggő réteget az üzleti szolgáltatás-interfész köti össze a csatornafüggetlen üzleti szolgáltatás réteggel. 

Az üzleti szolgáltatásoknál használt XML-alapú interfészek a felismerhető üzleti funkciókat határozzák meg (pl. 

Verify Identity, Provide Bank Details, Produce Statement stb.), és szabványos gyakorlatokat követnek, mint 

amilyen az alapos dokumentáció vagy a hibajelentés. 

10.4. ábra - Általános szolgáltatás a HCA modellben 
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A Standard Life egy szoftver keretrendszert épített infrastruktúrája fölé, ami lehetővé tette, hogy az 

alkalmazások az egyes rétegeknek megfelelő üzleti kódra összpontosítsanak az alacsony szintű infrastrukturális 

kérdések helyett. Az infrastruktúra részleteit elrejtő API Java és COBOL nyelven írt interfészeket tartalmaz. A 

keretrendszer a szolgáltatáshívások következő szempontjaival foglalkozik: működési platform, szállítási 

protokollok, cél üzenetsorok, hibakezelés és időfüggő válaszok. 

A keretrendszernek köszönhetően a szolgáltatáshíváshoz elég a kívánt szolgáltatás nevét és verzióját megadni, a 

többi részletről a szoftver keretrendszer és a futásidejű üzletiszolgáltatás-könyvtár gondoskodik. A Standard 

Life üzletiszolgáltatás-könyvtár (BSD – business services directoy) a UDDI-hoz hasonló feladatokat lát el, bár 

korban megelőzi azt. A BSD-t csak a keretrendszeren keresztül lehet elérni. A szolgáltatáskönyvtár rögzített 

szolgáltatásminőség attribútumokkal ellátott szolgáltatásvégpontokat tartalmaz. 

A Standard Life szolgáltatásorientált architektúrája az üzleti szolgáltatás rétegen keresztül biztosítja a különböző 

csatornákon elérhető üzleti szolgáltatásokat (lásd 10.4. ábra). A projekt során sikerült az újrafelhasználható 

szolgáltatások katalógusának költségeit csökkenteni, ezalatt nőtt a társaság versenyelőnye és bevétele. Új 

szolgáltatáskombinációkból válogathatnak az ügyvivők és az ügyfelek. Azáltal, hogy az üzleti funkciók 

elérhetők újrafelhasználható üzleti szolgáltatások formájában, melyek aztán tetszőleges csatornára telepíthetők, 

javul az ügyfelek kiszolgálása. Így ugyanaz a márka több csatornán és termékben is megjelenik. 

1.3. A projekt hatása 

A SOA bevezetése a Standard Life-nál az alábbi eredményeket hozta: 

• 73 éles szolgáltatásfogyasztó alkalmazás. 
• A vállalat tranzakcióinak 40%-át a SOA szolgáltatja (átlagosan napi 1,6 millió tranzakció). 
• 297 újrafelhasználható éles üzleti szolgáltatás. 
• A szolgáltatások 51%-át újrafelhasználták, ami több mint 3,64 millió dolláros fejlesztési megtakarítást hozott. 

A Standard Life szolgáltatásorientált architektúrája kiterjed a vállalat fontosabb üzletegységeire. A könyv írása 

idején ide tartoznak például az Egyesült Királyság-beli Standard Life Group tagjai által használt 

implementációk, de a vállalat kanadai tevékenységénél is ugyanazokat a tervezési mintákat, keretrendszert és 

folyamatokat követik. Összességében elmondható, hogy a megközelítés újrafelhasználhatónak bizonyult, 

lehetővé tette piackész alkalmazások készítését mindössze hat hónap leforgása alatt. 

A Standard Life felkérte a Forrester Research kutatóintézetet, hogy vizsgálja meg szolgáltatásorientált 

architektúrájukat, annak hatásait is figyelembe véve. A Forrester a SOA rendszerek kiértékeléséhez összeállított 

kritériumai alapján megállapította, hogy a Standard Life megközelítése kiérdemli a legjobb gyakorlat címet. 
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A vállalat SOA megközelítése észlelhetően ügyélközpontú eredményt hozott. A 10.5. ábrán a jelenleg elérhető 

alkalmazások egy töredékét láthatjuk, de ez is kiválóan szemlélteti a különböző csatornákra és alkalmazásokra 

kiterjedő üzletiszolgáltatás-portfóliók használatát. A Nyugdíjértékelést például a Mappák (az ügyfélkérések 

távoli kiszolgálását támogató alkalmazás), a CSOL (Customer Services Online [online ügyfélszolgálat], kliens 

nézet – kliens- és politikaszolgáltatások a díjnyertes AdvisorZone Extraneten keresztül) és a 

szerződéslekérdezések üzenetkezelését végző szoftvermegoldások használják. 

10.5. ábra - A Standard Life üzleti szolgáltatásai és csatornái 

 

A mérések alapján az újrafelhasználhatóság több mint 2 millió font, azaz 3,64 millió dollár összegű fejlesztési 

megtakarítást hozott. A becsült érték nem tartalmazza az egyszerűbb működtetésből és a szolgáltató funkciókból 

származó további megtakarításokat, melyek minőségének javulása a dinamikus, egységes vállalati 

architektúrának és a közös keretrendszeren alapuló alkalmazások konzisztens viselkedésének köszönhető. 

A korábban említett (a SOA befektetés megtérülésének tekinthető) összeget a Standard Life az alábbi 

mérőszámok függvényében határozta meg: 

• Hány szolgáltatást használnak? 
• Hány szolgáltatást hasznosítottak két vagy több alkalmazásban? 
• Hány alkalmazáspéldány használ szolgáltatásokat? 
• Mennyi az egyes újrafelhasználások értéke fejlesztési költségekben mérve? 

A befektetés megtérülésénél a legfontosabb tényezőt azok az alkalmazások és példányaik jelentették, amelyek 

újrafelhasználható szolgáltatásokra építettek. Emiatt erősen előtérbe került az újrafelhasználás megkönnyítése és 

mérése. Az újrafelhasználást könnyítették az elemzési és tervezési szakaszt segítő katalógusok, az újabb 

szolgáltatások dokumentálását és közzétételét szolgáló eszközök, az üzletiszolgáltatás-definíciók és -interfészek, 

illetve a szolgáltatásokat befolyásoló funkcionális és nem funkcionális követelmények. Az újrafelhasználásra 

vonatkozó mérőadatokat túlnyomórészt a futtató keretrendszer állította elő automatikusan (szolgáltatás neve, 

verzió, felhasználó, felhasználás célja stb.), míg néhány adatot a fejlesztőcsapatok gyűjtöttek össze kézzel. 

Az alábbi gondolatmenet bemutatja, hogy az IT csapat hogyan jut el a SOA modell újrafelhasználhatóságának 

sikeres monitorozásához és kezeléséhez: 
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• A közös keretrendszer rákényszerít a szabványosításra. 
• Az alkalmazások fejlesztésének és üzembe helyezésének konzisztenciáját a keretrendszer biztosítja. 
• A végpontok közti események naplózása a keretrendszer minden platformjára vonatkozik. 
• A naplókat adatbányász eszközök vizsgálják. 
• A komponensek interakcióinak adatai lekérdezhetők a keretrendszertől. 
• Hatáselemző eszközök vizsgálják a komponens interakcióit és a támogatási rendszerek kezelését. 

1.4. Tanulságok 

A Standard Life informatikusai hat tanulságot vontak le a projektből: 

• A SOA technológiák, folyamatok és emberek közreműködése. Lehet, hogy egyértelmű, de a SOA nem pusztán 

a technológiáról szól – a folyamatok és az emberek éppoly fontosak. A szolgáltatásorientáltság érdekében a 

Standard Life átalakította vállalati kultúráját. A vállalat átértelmezte szakmai tudáshálóját, ennek 

következtében 250 embert küldött XML tréningre. Az elemzők egyre nagyobb hangsúlyt fektettek az 

újrafelhasználható interfészek XML sémáira. A webszolgáltatások 2001-ben még nem érték el a Standard 

Life igényeinek megfelelő kiforrottsági szintet, ezért a vállalat úgy döntött, hogy webszolgáltatásokat csak a 

külső üzenetküldésnél alkalmaz, az üzleti partnerekkel való egyszerűbb integráció miatt. Belső szinten a 

szoftver keretrendszer elfedte a kommunikációs protokollokat és egyéb alacsony szintű kérdéseket, így nem 

volt szükség webszolgáltatásokra. A sikeres SOA tehát nem csak a webszolgáltatásokon múlik. 
• A sikeres SOA része az architektúra, a fejlesztési és az üzemeltető csapatok összehangolása. A Standard Life 

felismerte, hogy az architektúra, a fejlesztési és az üzemeltető csapatok összehangolása létfontosságú. A 

vállalat azt tapasztalta, hogy valahányszor az egyik fél más irányba húzott, a SOA háttérbe került. A vállalat 

folyamatokban rögzítette az egységes hozzáállást. 
• A keretrendszerek konzisztenciát és rugalmasságot nyújtanak. A keretrendszer elválasztja az alkalmazásokat 

az infrastruktúrától, lehetővé téve a kettő különálló fejlődését. Kezdetben néhányan úgy gondolták, hogy egy 

keretrendszer alábecsüli az emberek munkáját és csökkenti a rugalmasságot. Épp ellenkezőleg: azáltal, hogy 

az alkalmazások elválnak az infrastruktúrától, egyszerűsödik a továbbfejlesztésük és a változások kezelése, 

így nő az alkalmazások, tehát a rendszer rugalmassága. 
• A SOA a szolgáltatás-portfóliók kezelését igényli. Az informatikusok szerint nem szabad alábecsülni a 

szolgáltatás-portfóliók kezelésének jelentőségét, mi több, rendszeresen hangsúlyozni kell a szervezeten belül 

ezt a nézetet. A feladatot akár virtuális csapatok is végezhetik. Korábban, míg egy központi csapat volt 

felelős, nem tudták megszerezni a céljaik eléréséhez szükséges támogatást. 
• A SOA valóban megtakarítást hoz. Bár ezt nem igazán nevezhetjük tanulságnak, jóleső érzés volt, hogy a 

kezdeti sejtések beigazolódtak. Javasoljuk metrikák kidolgozását az üzleti szolgáltatások kezelésével és 

katalogizásával járó költségek mérésére. 
• Dolgozzunk ki egy mérőrendszert a SOA projekt részeként. Témánál maradva, dolgozzunk ki a 

megtakarítások mérésére alkalmas rendszert, és terjesszük a jó híreket. A Standard Life-nál az informatikai 

csapat rendszeresen beszámolt a mérési eredményekről több szinten, néha vállalaton kívülre is. Ez növelte a 

SOA népszerűségét és támogatottságát. 

2. Esettanulmány: kormányzati SOA szolgáltatások 

A kormányzati rendszerek a legbonyolultabb szervezetek közé sorolhatók, változatos szervezeti hierarchiák 

(kerületek, megyék, minisztériumok stb.), törvényhozói és jogi követelmények, illetve technikai irányok 

sokaságát foglalják magukban. Ebben az esettanulmányban az Osztrák Szövetségi Igazságügyi Minisztérium 

(IM) és az informatikai szolgáltató BundesRechenZentrum Kft. (BRZ) közös 2002-es e-kormányzati projektjét 

mutatjuk be, melynek célja a kormányzati szolgáltatások korszerűsítése és hatékonyságának növelése volt, 

beleértve az üzletek (G2B – government-to-business) és az állampolgárok (G2C – government-to-citizen) 

részére kínált szolgáltatásokat. Az osztrák igazságügyi minisztérium hozzávetőlegesen 7400 embert 

foglalkoztat, többek közt bírákat, ügyészeket, hivatalnokokat és más ügyintézőket, akik kerületi, fellebbezési és 

legfelső bíróságokon dolgoznak. 

2.1. Informatikai és üzleti kihívások 

A legfőbb kihívás ebben a projektben az volt, hogy nagyszámú alkalmazásszolgáltatót kellett több kormányzati 

adatbázishoz csatlakoztatni a bírósági nyilvántartásokhoz való hozzáférés javítása érdekében. Amellett, hogy 

problémát jelentett a jogi dokumentumok hozzáférésének és biztonságos cseréjének kezelése (a különböző 
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hivatalokkal és partnerekkel), a meglévő infrastruktúra saját fejlesztésű API-t használt, amit az új rendszernek a 

visszafelé kompatibilitás miatt meg kellett tartania. 

A projekt hármas célkitűzése az adatbázisokat elfedő új, korszerű és rugalmas réteg kialakítása, a szolgáltatók 

(xSP – tetszőleges szolgáltató) interfészeinek javítása és mindeközben a régi eszközökkel való kompatabilitás 

megőrzése volt. Ezek a célok a jogi közösség érdekeit szolgálták. 

Az igazságügyi minisztérium egy résztvevői modellben jelölte meg a projektben érintett különböző 

érdekcsoportokat. A végső irányítási bizottság az IM, a BRZ és az IBM projektvezetőiből állt össze. A projekten 

dolgozók különböző munkacsoportokat hoztak létre, melyek a támogatásra érdemes főbb felhasználói csoportok 

szakértőivel működtek együtt. 

Az IM a költségvetésről és szakterületi képviselőkről gondoskodott. A BRZ az ősrendszert jól ismerő 

fejlesztőcsapatot és további szakértőket hozott. Az IBM biztosította a fejlesztőcsapatot, az objektumorientált 

technológiákban való jártasságot, a technikai projektvezetést és a korábbi nemzetközi bíróságok fejlesztése 

során szerzett tapasztalatát. 

2.2. Implementáció 

A korábban bevált felhasználói modell értelmében az xSP-k hozzáférhetnek az igazságügyi minisztériumnál 

tárolt bírósági dokumentumokhoz, cserébe viszont kötelesek a végfelhasználók hozzáféréséről gondoskodni. 

A rendszer felhasználói (ügyvédi irodák és egyéb kormányzati szervek) tranzakciós díjat fizetnek az xSP-nek, 

melynek egy része az igazságügyi minisztériumot illeti. A díjak tranzakciónként eltérőek. Az adathozzáférést az 

xSP naplózza, az ügyfél számláját pedig a lekért adat mennyiségével arányos összeg terheli. 

A technikai infrastruktúrában végrehajtott legfontosabb változtatás egy SOAP-alapú webszerver elhelyezése 

volt az IM-intranet és az interneten elérhető xSP rendszerek közötti demilitarizált zónában (DMZ, lásd 10.6. 

ábra). A webszolgáltatás-szerver az IM háttérrendszerét képező IBM S/390™ nagygépeket éri el. A webszerver 

az xSP-ktől beérkező SOAP kéréseket Java RMI hívásokra fordítja, amiket az intraneten továbbít az IM belső 

alkalmazásaihoz TCP/IP-n keresztül. Az xSP-k számára közzétett interfészek leírása WSDL-ben készült. 

10.6. ábra - Webszolgáltatások az osztrák igazságügyi minisztérium projektjében 

 

2.3. A projekt hatása 
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A korábbi bírósági ügyviteli rendszer mögött az IM és a BRZ több mint 10 éves munkája állt. A rendszer 

egyértelműen sikeres volt, a hatékonyság és a gyors információelérés szempontjából egyaránt. Ugyanakkor az új 

követelmények néhány megoldás továbbfejlesztését igényelték. Két fő problémát azonosítottak: a saját 

fejlesztésű adatformátumok az ősrendszerhez, míg a saját fejlesztésű API-k az alkalmazásszolgáltatóhoz (xSP) 

láncolták az alkalmazásokat. 

Az alábbi alkalmazásokat érintette a projekt: 

• Telekkönyv: A nyilvános telekkönyvből bárki megérdeklődheti, hogy ki egy adott földterület tulajdonosa. Ez 

a típusú szolgáltatás 1999 óta áll a felhasználók rendelkezésére. 
• Cégjegyzék: A társaságok vállalatként történő hivatalos bejegyzésére, adatok lekérdezésére, frissítésére és 

törlésére alkalmas szolgáltatás. Szintén elérhető az interneten. 
• Automatizált bírósági eljárások: Az újratervezési projekt keretein belül sikerült a bírósági eljárások jelentős 

részét automatizálni (3,7 millió eset évente), különösen ami a polgári peres ügyeket (évi 850 000 eset), a 

végrehajtói eseteket (1 231 000), a büntetőpereket (125 000) és a bűnvádi eljárásokat (655 000) illeti. 
• Elektronikus kommunikáció: Évente közel 2,1 millió eljárást indítványoznak elektronikus úton, ami a polgári 

peres ügyek 85%-a és a végrehajtási perek 60%-a. (A kiemelt ügyfelek – ügyvédek, bankok, 

biztosítótársaságok – kommunikációját a Telecom Austria internetszolgáltató biztosítja.) 
• Elektronikus tanulás: A rendszer végfelhasználói számára készült interaktív, multimédiás, önálló oktatási 

modulok. 
• Bírósági rendeletek közzététele: A csődeljárásokat jogerős formában közzéteszik az interneten, ami 

megspórolja az újsághirdetések költségeit. Lásd www.edikte.justiz.gv.at. Az alkalmazás népszerűségéből 

kifolyólag az ingatlanárveréseket és az egyéb bírósági kiadványokat is közzétették. 

A projekt nemcsak az IM és a BRZ tevékenységére volt kihatással, hanem az üzleti partnerek és a nagyközönség 

munkáját is befolyásolta. Az adatformátumok és az API-k átírása – a visszafelé kompatibilitás 

figyelembevételével – az IM-alkalmazásokon túl további öt partnerszolgáltatót érintett. Emellett kihatott minden 

osztrák ügyvéd munkájára, akik a szolgáltatókon keresztül férnek hozzá az igazságügyi minisztérium 

dokumentumaihoz. Az átalakítások során végig az évi 3,7 millió eset folyamatos támogatását tartották szem 

előtt. 

2.4. Tanulságok 

Az osztrák igazságügyi minisztérium négy tanulságban összegezte a projekt során szerzett tapasztalatait: 

• A többszöri protokoll-átalakítások nem feltétlenül rontják a teljesítményt. Az elosztott környezetek jellege és 

a különböző rétegekben végzett protokollátalakítások azt az aggodalmat keltették az igazságügyi 

minisztériumnál, hogy visszaesik a tényleges szolgáltatások teljesítménye. A külső szolgáltatóktól (xSP-k) 

való függőség, a nagygépes rendszereket elrejtő CICS átjáró és a Java RMI hívások ellenére úgy tűnik, a 

teljesítményben nem állt be jelentős változás. 
• A különböző programozási nyelvek néha eltérő megoldásokat igényelnek. Mivel az xSP-k különféle kliens 

oldali technológiákkal valósították meg a SOAP üzenetküldést, melyet a Javában és C-ben írt 

alkalmazásszerverek fogadtak, felmerült a SOAP interoperabilitás kérdése. Mint kiderült, átjárhatósági 

problémák inkább az SSL protokoll használatánál jelentkeztek, a böngésző és a webszerver között. A 

technikai csapat egyéni megoldással orvosolta a problémát. 
• Az Apache Axis és a Tomcat szerverek nem biztosítottak megfelelő szintű szolgáltatáskezelést. Az Apache 

Axis és a Tomcat, amit a SOAP-alapú szolgáltatás interakcióknál használtak, nem biztosították a 

szolgáltatások nem funkcionális vonásait, beleértve a naplózást, a mérést és a szolgáltatásadatok 

használatának számlázását. A fejlesztőcsapatnak külön eszközöket kellett kidolgoznia a webszolgáltatások 

ilyen szintű kezelésére. 
• A szolgáltatások áteresztése a demilitarizált zóna tűzfalain gondos körültekintést igényel. Az utolsó tanulság 

rámutatott, hogy a demilitarizált zónában a szolgáltatások telepítéséhez a rendszergazdai feladatok és a 

hálózati biztonság alapos megértése szükséges. A demilitarizált zóna erőforrásait szigorú hozzáférési 

szabályok védik. 

A projekt során felmerülő technikai problémák mind megvalósíthatónak bizonyultak, bár néha előfordultak 

váratlan meglepetések. A rendszer működése lényegében a vártnál jobb teljesítményt hozott. 

3. Összefoglalás 
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A két esettanulmányban olyan SOA projekteket ismertünk meg, amelyek nem függnek a protokolltól: az egyik 

esetben webszolgáltatásokat használtak, a másikban saját rendszert építettek. Mindkét példa bizonyítja, hogy az 

intranetes és az internetes alkalmazások megférnek egy architektúrán belül. Az együttes tanulságok 

kihangsúlyozzák, hogy a SOA sikeréhez egyaránt szükség van technológiai folyamatokra és emberekre. Az is 

bebizonyosodott, hogy a szolgáltatásorientált architektúrák valóban megtakarítást hoznak, meglepően jó 

teljesítmény mellett. 
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11. fejezet - Bepillantás a jövőbe 

A napfényt követve magunk mögött hagytuk a Régi Világot. 
—Kolumbusz Kristóf 

A könyvben végigvezettük az Olvasót azokon a lényeges kérdéseken, melyekkel egy SOA megoldás 

kivitelezése során találkozhat. Amint azt az elején is leszögeztük, az üzleti és informatikai rendszerek 

szolgáltatásorientálttá alakításával kapcsolatos összes lehetséges szempont részletes kifejtése meghaladná jelen 

könyv terjedelmét. Mindazonáltal úgy gondoljuk, hogy szükséges és elegendő részletességgel ismertettük a 

szolgáltatásorientált architektúrák mibenlétét, és kellő mélységben mutattuk be, miért és hogyan segíti elő a 

SOA a vállalatok rugalmas fennmaradását. 

1. Amit megtanultunk 

A legfontosabb lecke, amit tapasztalataink alapján átadhatunk az, hogy a SOA az egész vállalatot érinti – 

nemcsak az IT részleget, hanem mindenkit, aki a vállalatnál szolgáltatónak vagy szolgáltatáskérelmezőnek 

tekinthető. Ez a megközelítés merőben eltér az 1980-as és 1990-es évekre jellemző hozzáállástól, amikor a 

vállalati adatmodell megértése hatalmas erőfeszítést vett igénybe, az emberek elvesztek az apró, jelentéktelen 

részletekben. A szolgáltatásorientáltsággal a hangsúly az agilis vállalatoktól elvárt rugalmas infrastruktúrára 

esik. 

A SOA rugalmasságot eredményez, és nem csak a vállalaton belül. Előkészíti az utat a partnerekre, a 

beszállítókra és az ügyfelekre kiterjedő szolgáltatásorientált üzleti kapcsolatok előtt. A SOA kifinomult 

alkalmazásokkal árasztja el a vállalatot, ami versenyképessé teszi az egész szervezetet azáltal, hogy biztosítja az 

ügyfelek igényeinek gyorsabb felismerését és kielégítését, legyenek azok bárhol a világon. Így jutottunk el a 3. 

fejezetben bemutatott architekturális irányelvekhez. 

Ahogy magunk is egyre jobban megismerkedtünk a szolgáltatásorientáltsággal, megértettük, hogy vannak olyan 

sikertényezők, amelyek pusztán a vállalaton belüli közös megértéstől függnek –a közös nyelv és megértés az 

agilitás fontos előfeltétele. Bár a szoftver több része is szolgáltatásorientálttá tehető inkrementális lépésekben, 

ami igazán szükséges, az egy gondosan előkészített üzletátalakítási folyamat. Ezen a ponton leírtuk (a 3. és a 4. 

fejezetben) az (üzleti és informatikai) irányítás szerepét, a különleges SOA projektvezetés szükségességét és a 

vállalatról átfogó képet adó architektúra sablonját. Ezek a tényezők együttesen a valós üzleti agilitás felé vezető 

útitervet jelentik. 

A technológiák helyes alkalmazása segítheti a változtatásokhoz szükséges rugalmasság és a folyamatos üzleti 

megújulás fenntartását. A változékonyság olyan infrastruktúrát követel, amely az önmeghatározó, lazán csatolt 

interfészeket támogatja. Ezen túlmenően a feltörekvő technológiákhoz írt új eszközök növelik a meglévő 

eszközök kihasználtságát az automatizálás, a virtualizáció és az integráció révén. Elvárás az említett 

eszközökkel szemben, hogy támogassák az önmeghatározó, deklaratív szemantikát, valamint az erős elemzési és 

kompozíciós technikákat, melyek az aspektusorientált programozáshoz hasonló szoftverfejlesztési technikákra 

épülnek. 

Amint azt a 4. fejezetben felvázoltuk, a laza csatolás és a rugalmas együttműködés előfeltétele a fogalmak, 

szolgáltatások és az azok közötti kommunikáció szabványosítása. Emellett a szervezetnek változtatnia kell a 

SOA rendszerek fejlesztésénél használt módszereken. Megmutattuk, hogy egy SOA projektnél új szerepkörök is 

szóba jöhetnek, illetve felmerült az igény az informatikusok és az üzletágak képviselői közötti szorosabb 

együttműködésre. 

Megtanultuk, hogy a legtöbb meglévő informatikai architektúra csak akadályozza az üzleti újításokat, mivel a 

monolitikus rendszerek és alkalmazások nem támogatják az újrafelhasználhatóságot, sőt, minden generációnak 

megvannak a maga sajátos monolitjai és feltételezései. A fúziók, a felvásárlások és az elektronikus üzletvitel 

legújabb formái arányosan megnövelték az integráció szükségességét. A célzott rendszerek összekapcsolására 

használt következetlen megoldások olyan kapcsolatokat hoztak létre, amelyeket nehéz megváltoztatni és 

fenntartani. 

Egy olyan új architektúrára van szükség, ami felszámolja ezeket a hiányosságokat. A könyvben megmutattuk, 

hogy a SOA alapelvei (bár önmagukban véve nem új keletűek) hogyan támogatják az infrastruktúra, a fejlesztői 
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környezet és az informatikusokat az üzleti csoportokkal összekötő integrált megközelítés kiépítését a vállalaton 

belül és túl. Ezek az elvek képezik az agilis üzletet támogató rugalmas informatika alapját. 

A szabványok hiánya bizonyos fokig korlátozza az értelmes együttműködés lehetőségét. Kollektív 

tapasztalataink alapján állítjuk, hogy a webszolgáltatások és a kapcsolódó ipari szabványok segítenek ledönteni 

a programozás és az operációs rendszerek építette évtizedes korlátokat. 

Utolsó tanulságunk kimondja, hogy az architektúra sikere az architektúra erejében rejlik. Egy erős terv 

megkímél a régi rendszerek hirtelen lecserélésétől, ami eredendően magas kockázattal és sok hibalehetőséggel 

jár. Ehelyett a kis lépésekből álló stratégiák biztonságosabbak és segítenek az architektúra költségeit igazolni. 

Ezen a szinten különösen fontos szerepet kapnak a kommunikációs és leíró szabványok (pl. SOAP, WSDL és 

egyéb WS-szabványok), illetve a szolgáltatások taxonómiája (lásd 5. fejezet). 

2. Vezérelvek 

Ez a könyv, akárcsak bármely más nyomtatott dokumentum, csak egy pillanatképet adhat a vállalatoknál és a 

kutató-fejlesztő laboratóriumokban futó projekteken felhalmozott tudásról. Mint minden új tudományág, a 

szolgáltatásorientált architektúrák és az őket támogató igény szerinti működési környezetek is további fejlesztés 

tárgyát képezik. 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy egy szolgáltatásorientált architektúra lehetővé teszi az alkalmazások és 

erőforrások rugalmas összekötését az alábbiak révén: 

• Minden alkalmazásnak és erőforrásnak egy szabványos interfészen keresztül elérhető szolgáltatás felel meg. 
• A szolgáltatások strukturált információkat (üzeneteket, dokumentumokat, üzleti objektumokat) osztanak meg. 
• Az üzenetváltásokat egy szolgáltatásintegrációs busz kezeli. 
• A meglévő alkalmazáskörnyezetek rámpákon keresztül csatlakoznak a buszhoz. 

Az új és a meglévő alkalmazások gyorsabb kombinálhatósága eleget tesz a változó üzleti igényeknek, kezeli az 

alkalmazáshálózat topológiáját és ezáltal növeli a működési hatékonyságot. 

A SOA elveit olvasva az a benyomásunk támadhat, hogy ez egy igen egyszerű megközelítés – mintha hiányozna 

belőle egy csipet világmegváltó bonyolultság. Az egyszerűség azonban nem azt jelenti, hogy a SOA primitív. A 

SOA sokkal inkább egy ügyes módszer, ami könnyen érthető minták és általánosan elfogadott szabványok révén 

segíti a fokozatos és folyamatos javulást. 

Az elmúlt két évben végzett, több mint 70 projektre és IBM-csapatok szaktudására kiterjedő elemzésünk alapján 

hét vezérelvet azonosítottunk, amiket érdemes fontolóra venni, ha SOA vizekre evezünk: 

1. A SOA csak elkötelezett vezérigazgatók és informatikai vezetők mellett lehet sikeres. (lásd 1., 2. és 4. fejezet). 

A SOA nem csak egy termék, amire a klasszikus befektetésmegtérülési egyenletek vonatkoztak, sem nem 

egy újabb felkapott informatikai technológia. A SOA bevezetésének megfontolásakor az üzleti és az 

informatikai előnyöket egyaránt figyelembe kell venni. 

2. Az üzleti és informatikai csapatok kéz a kézben dolgoznak (lásd 4. és 5. fejezet). A SOA középpontjában a 

rugalmas üzleti folyamatok állnak, melyek kivitelezéséhez az informatikusok értenek. A jól meghatározott 

szolgáltatások kialakításának első lépése a megfelelő üzleti folyamatmodellezés és a vállalati vagy ipari 

dekompozíció. 

3. Kerüljük a „világmegváltó” terveket (lásd 3. és 4. fejezet). Kis célkitűzésekkel haladjunk. Először 

válasszunk ki egy jól körülhatárolt alkalmazás- vagy üzletifolyamat-területet. Ezután a szolgáltatásorientált 

architektúra sablon segítségével készítsük el a célarchitektúra kezdeti változatát, végül kössük össze a 

meglévő adatokkal és backend folyamatokkal adapter technológiák segítségével. 

4. Ragadjuk meg a szabványokban rejlő lehetőségeket (lásd 3. és 6–9. fejezet). Ez a tanács főként a nyílt és 

szabad forrású szabványokra (pl. webszolgáltatás-szabványok) érvényes, melyek együttesen új, de bevált 

utakon közelítik a gyorsan zsugorodó világ globális üzleti követelményeit. 

5. Az irányítás a siker egyik kulcsa (lásd 4. fejezet). Mielőtt még belevágnánk a fejlesztésbe, alapítsunk egy 

SOA kiválósági központot, ahol életre keltjük legelső SOA projektünket. Ennek részeként már a kezdetekben 

szükségünk lesz jól definiált folyamatokra, dokumentációra és architekturális irányelvekre (lásd 3. és 5–9. 
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fejezet). Ezenfelül gondoskodni kell egy olyan szervezeti infrastruktúráról, ami biztosítja az 

alkalmazásfejlesztési életciklus minden vonatkozásában az optimális újrafelhasználhatóságot és integrációt. 

6. Az első lépés a legnehezebb, erre készüljünk fel (lásd 4. fejezet). A SOA projektek sikeres menedzselésénél 

kulcsfontosságúak a legjobb gyakorlatok, a mintákban való jártasság (pl. rendelkezésre álló eszközök, 

konzultálás), a tapasztalt szakértők, akiknek segítségével meghatározhatjuk az infrastrukturális és üzleti 

szolgáltatások kezdeti csoportját (pl. annak eldöntése, hogy milyen a szolgáltatások ideális szemcsézettsége), 

végezetül pedig egy SOA műhely integrált eszközei, melyek a közösen használt objektumok révén segítik az 

informatikusok és az üzletemberek közti kommunikációs szakadékot áthidalni, azaz lefordítják az üzleti 

követelményeket technikai implementációkra. 

7. Használjunk innovatív szoftverfejlesztési elveket (lásd 3. és 5–9. fejezet). Ide sorolhatók a szabadszoftver-

fejlesztési elvek és a legújabb szoftverfejlesztési technikák, mint a szolgáltatásmodellezés (elemzés és 

tervezés), az üzleti helyzet által vezérelt eseményalapú modellek és az implementációs mintákká alakítás, 

megfelelő eszköztámogatás mellett. 

3. Várható irányzatok 

Jelen könyv írásának idején a legtöbb bemutatott eszköz, módszer és szabvány a korai bevezetés szakaszában 

tart, egyesek viszont már bizonyították hasznosságukat. 

A modellezés, a biztonsági szempontok és a szolgáltatásminták fejlesztésének területén újabb ötletek 

megjelenésére lehet számítani, a könyv gondolatmenetét is jellemző valós projekteken szerzett tapasztalatokra 

építve. A SOA elvek számos iparág megoldásainál alkalmazhatók. Ugyanakkor az üzleti igények hatékonyabb 

és gyorsabb kielégítését támogató ipari keretrendszerek, közös taxonómiák, speciális szolgáltatás szemantikák 

és eszközök megjelenése még várat magára. 

Az igény szerinti működési környezet modelljét szem előtt tartva egyre több speciális szolgáltatás megjelenése 

várható, melyek nemcsak az üzleti alkalmazásokhoz, az alkalmazásintegrációhoz vagy az elektronikus 

kereskedelemhez kapcsolódnak, hanem olyan kisegítő feladatokat látnak el, amelyek lehetővé teszik a 

szolgáltatókat összefogó piac kialakulását. Ezenkívül a SOA implementációjához számos programozási 

platformtól független technológia közül választhatunk. 

3.1. Technológiai szabványok 

 

11.1 

A könyvben bemutatott szabványok közül néhány már jó ideje bevált, mint például a SOAP üzenetprotokoll és a 

WSDL leírónyelv. Más szabványok még csak javaslatok szintjén léteznek, megint mások pedig mostanában érik 

el a kiforrottságot többek közt a W3C és az OASIS gondozásában. Mivel a szabványok státusza egyik napról a 

másikra megváltozhat, ezen a ponton inkább nem fejtenénk ki, melyek azok a webszolgáltatásszabvány-

javaslatok, amelyekre érdemes odafigyelni. A mindig aktuális állapot megtekinthető a szervezetek hivatalos 

weboldalain. 

3.2. Webszolgáltatások monitorozása és vizualizációja 

A webszolgáltatások monitorozása és vizualizációja terén végzett kutatások lassan elhagyják a laboratóriumok 

falait. Egyre kifinomultabb eszközök segítik a SOA adminisztrátorok és működési elemzők munkáját, 

megkönnyítve a rugalmas, önszerveződő SOA környezetek kezelését akár globális szinten is. 

3.3. Szemantikus webszolgáltatások 
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A szemantikus webszolgáltatások szintén egyre nagyobb teret nyernek. Különösen hasznosak olyan 

helyzetekben, amikor növekvő számú kapcsolatot, idegen egységeket, illetve időszakosan felmerülő, előzetes 

tesztelést igénylő új megközelítéseket, termékeket és ötleteket kell kezelni. A szemantikus szolgáltatások a 

mélyebb megértést segítik, illetve rögzítik az információ vagy a szolgáltatás javasolt felhasználásának 

környezetét. A szolgáltatásokhoz kapcsolt szemantikus információk alapján a tervezők hatékonyabban tudják 

beépíteni a szolgáltatásokat az alkalmazásokba és az architektúrába. Mindez feltehetően új keresőtechnológiák 

születését vonja majd maga után. 

3.4. Nyílt fejlesztési platformok 

A szolgáltatásorientált architektúrák megvalósításánál használt eszközök közös, nyílt platformra épülnek, és a 

projekten dolgozó emberek szerepköreinek megfelelő eszköztárakat és a szerepkörök közötti kapcsolatokra 

jellemző interakciókat biztosítanak. A nyílt fejlesztési platformok (pl. Eclipse) tehát elmozdulnak az üzleti 

modellezés és az üzleti folyamatokat kezelő eszközök irányába. Ezáltal elkerülhető vagy minimálisra 

csökkenthető platformoktól való függés, ami egyébként jelentős akadály a több szervezetre és partnerre 

kiterjedő SOA projektek fejlesztésénél. 

3.5. Szolgáltatásminták 

Az utóbbi időkben megnőtt az érdeklődés a modellvezérelt fejlesztés és az újrafelhasználható szolgáltatásminták 

iránt (lásd 6. fejezet). Az informatikusok és az üzleti csoportok kifinomultabb és automatizált kommunikációja 

egyszerűbb és kevesebb hibalehetőséggel járó interakciókat eredményez. 

3.6. SOA programozási modellek 
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Amint azt több ízben is kifejtettük a könyvben, a SOA alapötlete nem új. A szolgáltatásorientált architektúrák a 

meglévő rendszerek folyamatos átalakítását és integrációját hivatottak segíteni. A korábbi rendszerek 

implementációjánál használt programozási nyelvek ismeretén túl a programozóknak meg kell ismerniük azokat 

a módszereket, amelyekkel az adott nyelven írt alkalmazások köré szolgáltatásokat építhetnek. Ez nemcsak a 

széles körben elterjedt COBOL, CICS, C++, C#, Visual Basic® vagy Java nyelvekre vonatkozik, hanem 

esetenként a FORTRAN-ban vagy PL/1-ben írt alkalmazásokra is. A közeljövőben hamarosan várható az ilyen 

rendszereket támogató programozási modellek megjelenése, hasonlóan az objektumorientált eszközök 

elterjedéséhez korábban. Ebben a kontextusban a szolgáltatásadatok elérését biztosító technológiák állnak 

rendelkezésre, mint az SDO. 

3.7. Virtuális szolgáltatás platform 

Az informatikai infrastruktúrák átalakulását a jövőjében feltehetően a rendszer és hálózati erőforrások 

virtualizációja jellemzi, lehetővé téve az üzleti szolgáltatások lenyúlását a tárolóegységek és a feldolgozó 

csomópontok szintjéig. A grid computing a szolgáltatás-erőforrások autonómiáját vezeti be, ami valódi elosztott 

számításokhoz vezet, aminek köszönhetően az üzleti szolgáltatások a teljes vállalati hálózaton (vagy akár 

globálisan is) képesek kommunikálni. 

3.8. Eseményvezérelt architektúrák 

A szolgáltatások tömegesedésével és az informatikai infrastruktúra növekvő rugalmasságával egyre nagyobb 

hangsúlyt kapnak az események. A vállalati szerviz busz (ESB) például kiválóan alkalmas eseményvezérelt 

megoldások támogatására. Az önleíró interfészek lazán csatolt természete, a szolgáltatásbrókerek és a közös 

eseményalapú infrastruktúra lehetővé teszik, hogy a valós üzleti életben bekövetkező előre tervezett vagy 

váratlan eseményekre felkészüljünk. Az események kezelésére a vészhelyzeti tervekhez és szabályokhoz 

hasonló elvek vonatkoznak. 
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3.9. Modellvezérelt architektúrák 
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Az üzleti információ modelleknek is fejlődniük kell, hogy kihasználhassák a SOA dinamikájából származó 

előnyöket. A modellvezérelt architektúrák népszerűségének növekedése elképzelhető, hogy napjaink általános 

szoftvermodellezi elvei elérik az üzleti elemzők mindennapos tevékenységét. Ha bevonjuk az üzleti 

tevékenységeket a fejlesztésbe, az üzleti csoportok magukénak érzik a SOA informatikai architektúráját és 

tervét. 

3.10. Kisegítő szolgáltatások 

Ha a szolgáltatások globális szintű, általános kisegítő eszközzé válnak, az üzleti elemzőket felkérhetik új 

metrikák, folyamatok és elvek kidolgozására, amelyekkel a különféle üzleti tevékenységeket lehet jellemezni. A 

ma is egyre gyakrabban megfigyelhető stratégiai kiszervezés (amikor a beszállítókat hosszú lejáratú szerződések 

kötik) a jövőben várhatóan olyan termékek megjelenését fogja hozni, amelyek a műszaki alkatrészekhez 

hasonlóan könnyen cserélhetők. Igen valószínű, hogy a vállalatokat érő globális nyomás hatására a vártnál 

korábban készülnek el a korábban érik el az alkatrészgyártás színvonalát a bemutatott szabványok, taxonómiák 

és szemantikák. 

3.11. Ipari bevezetés 

Ami a környezetek közötti újrafelhasználhatóságot és hordozhatóságot illeti, párhuzamot vonhatunk az 

alkatrészgyártó-iparral: a szabványosított szolgáltatásimplementációk révén a szoftvertermékek nemsokára 

elérhetik azt a szintet, ahol kicserélésük nem okoz problémát. A célzott taxonómiák és ipari szemantikák 

fejlődésével egyidejűleg fejlődnek a beszállítók és a fogyasztók által használt ipari szolgáltatás keretrendszerek. 

A keretrendszerekben kínált online szolgáltatásokat egy vállalati informatikai rendszer „részeinek” tekinthetők. 

4. Összefoglalás 

Mint láthattuk, a szolgáltatásorientált architektúrák témák széles skáláját ölelik fel, nem korlátozhatók egyetlen 

konkrét témára. Olyan problémákat hivatottak megoldani, melyek régóta fejtörést okoznak az 

informatikusoknak és az üzletcsoportoknak. Bár a SOA paradigma segíti a két világ közeledését, nem titkolja, 

hogy az sok vesződséggel jár. Az érdek felek egyesítésének fő mozgatórugója az üzleti agilitás és 

változtathatóság lehet. Búcsúzásképp szeretnénk megismételni ezen új paradigma igazi hatásának lényegét: A 

SOA nemcsak az informatika, hanem az egész szervezet funkcióinak mélyére hatolva alakítja át azok teljes 

létszerkezetét. 

5. IBM developerWorks 

11.1. You can see an up-to-date list of technology specifications and standards related to SOA and Web services 

at http://www-128.ibm.com/developerworks/webservices/standards/. 

11.2. IBM’s programming model for SOA enables software developers to create and reuse IT assets, using 

component types, wiring, templates, application adapters, uniform data representation and an enterprise service 

bus. http://www.ibm.com/developer works/webservices/library/ws-soa-progmodel/index.html. 

11.3. This three-part series by Alan Brown and Jim Conallen explores the nature of Model-Driven Architectures 

in depth. http://www.ibm.com/developerworks/rational/library/3100.html. 
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A. függelék - Szószedet 

ACL (access control list) 

Lásd hozzáférést szabályozó lista. 

ACORD (Association for Cooperative Operations Research and Development) 

Globális, non-profit biztosító társaság, melynek feladata, hogy a biztosítási, viszontbiztosítási és a kapcsolódó 

pénzügyi szolgáltatások ipari szabványainak fejlesztését és használatát segítse. 

adat-előkészítés (ETL) 

Egy vagy több forrásból származó adatok összegyűjtése, átalakítása és megtisztítása, majd betöltése egy másik 

adatbázisba, adatpiacra vagy egy adattárházba elemzés céljából, vagy egy másik operációs rendszerbe az üzleti 

folyamatok támogatása végett. 

agilitás 

A vállalat azon képessége, hogy csökkentse tömegközéppontját és simulékonyan, szakszerűen, erős vezetés 

mellett működjön. Lásd még üzleti agilitás. 

alkalmazásprogramozói interfész (API) 

Rutinok és függvények definíciójának összessége, ami elrejti az implementációs részeket és megkönnyíti a 

szoftveralkalmazások fejlesztését. 

alkalmazásszerver 

Az alkalmazásszerver egy elosztott hálózatban működő szerver oldali program, melynek feladata az alkalmazás 

üzleti logikájának kiszolgálása. Biztosítja a többrétegű alkalmazás számára a köztesréteg-infrastruktúrát. A 

többrétegű alkalmazások egyes rétegei a felhasználói felület, az üzleti logika és az adatbázis vagy tranzakciós 

réteg. 

API (Application Programming Interface) 

Lásd alkalmazásprogramozói interfész. 

B2B (business-to-business) 

Lásd cégek közti üzlet. 

B2C (business-to-consumer) 

Lásd közvetlen üzlet. 

bizalmasság 

Egy olyan mechanizmus, amely biztosítja, hogy az adatokat a tárolás és a szállítás során csak az arra jogosult 

rendszerek vagy személyek olvashassák el. A webszolgáltatások bizalmasságát gyakran titkosítással érik el, 

amihez vagy SSL-t használnak a szállítási rétegben, vagy üzenetszintű XML titkosítást alkalmaznak. 

BPEL (Business Process Execution Language) 

XML-alapú nyelv, amely lehetővé teszi a feladatmegosztást szolgáltatásorientált környezetekben (akár több 

szervezet között) az egyes webszolgáltatások vezénylésével és koreografálásával. A BPEL segítségével a 

fejlesztő megadja az üzleti folyamat formális leírását oly módon, hogy bármely együttműködő egyén képes a 

leírás alapján a folyamat lépéseit ugyanúgy végrehajtani. Az ellátási lánc folyamat esetében például BPEL 

programmal megadhatunk egy üzleti protokollt, ami rögzíti, milyen információkat tartalmaz egy termékrendelés 

és milyen kivételek kezelésére kell felkészülni. A BPEL nem írja elő, hogy hogyan dolgozza fel a szolgáltatás a 

rendelést. 



 Szószedet  

 143  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

BPM (business process modeling) 

Lásd üzletifolyamat-modellezés. 

CBD (component-based development) 

Lásd komponensalapú fejlesztés. 

CBM (component business model) 

Lásd komponensalapú üzleti modell. 

cégek közti üzlet (B2B) 

Kereskedelmi partnereket összekötő, legtöbbször automatizált üzleti folyamatok. Nagyságrendekkel nagyobb 

volumenű tevékenység, mint a fogyasztókkal való közvetlen (B2C) kereskedés. 

CORBA (Common Object Request Broker Architecture) 

Az OMG által közzétett ipari szabványok, melyek az objektumalapú alkalmazásrendszerek elosztott modelljét 

definiálják. 

demilitarizált zóna (DMZ) 

A vállalat magánhálózata és a külső nyilvános hálózat közötti „semleges zóna” szerepét betöltő 

gazdaszámítógép (az ún. gazda bástya) vagy kisebb hálózat. Ez a zóna védi a magánhálózatot az esetleges 

behatolástól. 

digitális aláírás 

Olyan elektronikus aláírás, amely az adatok integritását garantálja. Az aláíró identitásával összekapcsolva 

(valamilyen biztonsági kellék, pl. X.509 digitális tanúsítvány segítségével) a digitális aláírás megakadályozza, 

hogy az aláíró letagadhassa az általa aláírt tartalmat, mivel identitása egyértelműen visszanyerhető a 

dokumentumból. 

DMZ (demilitarized zone) 

Lásd demilitarizált zóna. 

EAI (enterprise application integration) 

Lásd vállalatialkalmazás-integráció. 

EII (enterprise information integration) 

Lásd vállalati információs integráció. 

Eclipse 

Nyílt forrású eszközöket integráló platform. A nyílt forrású paradigma jegyében és a jogdíjaktól mentesítő, 

korlátlan terjesztést engedő általános nyilvános licencnek köszönhetően az Eclipse platform a megfelelő 

rugalmasságot és irányíthatóságot biztosítja az eszközfejlesztők számára. 

Eclipse Modeling Framework (EMF) 

Az Eclipse-re épülő nyílt forrású keretrendszer, melynek eszközei (pl. testre szabható grafikus szerkesztők, 

Eclipse plug-inek) az MDA fejlesztést támogatják. 

ebXML (electronic business using eXtensible Markup Language – XML-alapú elektronikus kereskedelem) 

Az OASIS és az ENSZ/CEFACT, az Egyesült Nemzetek Szövetségének elektronikus üzleti egysége által 

szponzorált, üzleti adatokat modellező XML-alapú szabványok halmaza. Az ebXML-t azért hozták létre, hogy 
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megakadályozza az elektronikus kereskedelem szétesését inkompatibilis XML dialektusokra, és segítse az EDI 

(a korábbi, internet előtti e-kereskedelmi szabvány) felhasználóinak áttérést az új szabványra. 

EDI (electronic data exchange) 

Lásd elektronikus adatcsere. 

egyszeri bejelentkezés (SSO) 

Olyan felhasználó- vagy munkamenet-hitelesítő folyamat, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy 

egyszer adják meg a nevüket és jelszavukat, ezek továbbításával viszont több rendszerhez és alkalmazáshoz is 

hozzáférést kaphassanak. 

EJB (Enterprise Java Beans) 

A Sun Microsystems által kifejlesztett specifikáció, mely a J2EE-kompatibilis alkalmazásszervereken futó 

szerver oldali vállalati komponensek Java nyelvű programozói interfészét definiálja. A szabvány kitér a távoli 

kommunikációs protokollok, a perzisztencia, a tranzakciók, a párhuzamosság, a névszolgáltatások és a 

telepítésleírók részleteire is. 

elektronikus adatcsere (EDI) 

Üzleti adatok cseréjét leíró szabványos formátum. Az üzenet adatelemek karakterláncaiból áll, melyek 

mindegyike egy konkrét tényt ábrázol (pl. ár, termék típusszáma stb.) valamilyen határoló jellel elválasztva. 

ESA (enterprise solution asset) 

Lásd vállalati megoldásminta. 

ESB (Enterprise Service Bus) 

Lásd vállalati szerviz busz. 

ETL (extract transform load) 

Lásd adatelőkészítés. 

grafikus felhasználói felület (GUI) 

A számítástechnikai eszközökkel való közvetlen kommunikációt megvalósító mechanizmus, amely a grafikus 

kijelző képességeinek (pl. a menük, widgetek, ikonok és vezérlők) segítségével könnyebben használhatóvá teszi 

a számítógépes alkalmazásokat. 

grid computing 

Az elosztott számítások és adaterőforrások (pl. feldolgozás, hálózati sávszélesség és tárolási kapacitás) 

virtualizálásával egy egységes rendszerképet ad, melyen keresztül a felhasználók és az alkalmazások 

problémamentesen férhetnek hozzá a nagyméretű informatikai infrastruktúra elemeihez. Hasonlóan ahhoz, 

ahogyan az internethasználó egységes tartalomként észleli a világhálót, a grid használó is lényegében egyetlen 

nagy, virtuális számítógépet lát. 

GUI (graphical user interface) 

Lásd grafikus felhasználói felület. 

hitelesítés 

A felhasználók, eszközök és egyéb számítási egységek azonosságának igazolása, gyakran a rendszererőforrások 

elérésének előfeltétele. A hitelesítés csak azt erősíti meg, hogy az entitás az, akinek vallja magát, de nem mond 

semmit az entitás hozzáférési jogairól. 

hozzáférést szabályozó lista (ACL) 



 Szószedet  

 145  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Adott identitás hozzáférési szintjeit és jogosultságait meghatározó, számítógépes erőforrást (pl. állomány, 

adatbázis) használó mechanizmus. 

HTML (Hypertext Markup Language) 

Weboldalak és egyéb, böngészőn keresztül megtekinthető információk készítésére létrehozott jelölőnyelv. 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 

A világháló (World Wide Web) kommunikációs protokollja. A protokoll meghatározza az üzenetek formátumát 

és továbbításának módját, illetve előírja, hogy milyen tevékenységet hajtsanak végre a webszerverek és kliensek 

(pl. böngészők) válaszul a különböző parancsokra. 

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) 

A HTTP biztonságos változata, melynél egy biztonságos socket réteg titkosítja a munkamenet adatait az 

egyszerű szöveges socket-alapú kommunikáció helyett. 

IAA (Insurance Application Architecture – Biztosítási Alkalmazások Architektúrája) 

Az IBM által közzétett, a biztosítási ágazatot célzó architektúra. Magában foglal egy üzleti modellt, 

komponensek tervezési modelljét, interfészeket és üzeneteket, egy általános keretrendszert termékek 

meghatározására és a megállapodások adminisztrálására, illetve tervezési modelleket adattárházak létrehozására. 

IBM RAD (Rational Application Developer) 

Integrált fejlesztői környezet (IDE) webes, webszolgáltatás, Java, J2EE és portál alkalmazások gyors 

tervezésére, fejlesztésére, elemzésére, tesztelésére, profilkészítésére és telepítésére. Az IBM WebSphere 

szoftverekre és a különböző futtatókörnyezetekre optimalizált eszköz a nyílt forráskódú Eclipse platformra épül, 

így a fejlesztők tetszésük szerint alakíthatják és kiterjeszthetik a fejlesztési környezetüket, ezáltal nő a 

termelékenységük. 

IBM RSA (Rational Software Architect) 

Integrált tervező- és fejlesztőeszköz, amely UML-alapú modellvezérelt fejlesztést tesz lehetővé. A szoftver 

tervezését és fejlesztését egységesítve jól tervezett alkalmazások és szolgáltatások készítését segíti. Magában 

foglalja az IBM RSM és az IBM RAD összes jellemzőjét. 

IBM RSM (Rational Software Modeler) 

Testre szabható, UML-alapú, vizuális modellező- és tervezőeszköz, amely lehetővé teszi felhasználóinak, hogy 

egyértelműen dokumentálják és kommunikálják a rendszer különböző nézeteit a tervezők és rendszerelemzők 

számára. 

IBM WAS (WebSphere Application Server) 

Lásd WebSphere. 

IBM WBI (WebSphere Business Integration) 

Üzleti integrációs megoldásokat nyújtó programcsomag az IBM-től, mely a folyamatok integrációját, a 

munkaerő gazdálkodást és a vállalati alkalmazások összekapcsolhatóságát támogatja. 

igény szerinti működési környezet (ODOE) 

Átfogó termék- és megoldáskínálat az IBM-től, mely az On Demand elven működő vállalkozást valósítja meg. 

A megoldások három csoportba sorolhatók, ezek az integráció, az automatizálás és a virtualizáció. Az integráció 

üzleti rugalmasságot teremt a különálló, egymástól független üzleti és informatikai folyamatok integrálásával. 

Az automatizálás csökkenti a költségeket és növeli az üzlet válaszkészségét az informatikai és üzleti 

kapcsolatokon keresztül. A virtualizáció a forgótőke és az erőforrás kihasználtságának növelését jelenti. 

IIOP (Internet Inter-Orb Protocol) 



 Szószedet  

 146  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Az OMG által közzétett nyílt szabványú, a CORBA-alapú rendszerek kommunikációjára tervezett protokoll. 

J2EE (Java 2 Enterprise Edition) 

A Sun Microsystems platformfüggetlen Java környezetet leíró szabványa elosztott, többrétegű alkalmazások 

fejlesztésére. A szabvány részletesen meghatározza a J2EE-kompatibilis alkalmazásszerver által futtatható 

moduláris vállalati komponenseket és technológiákat, mint amilyen az EJB, JDBC, JSP, szervletek és az 

XML. 

J2SE (Java 2 Standard Edition) 

Java alkalmazások fejlesztésénél felhasználható Java API-k gyűjteménye. 

JAX-RPC (Java API for XML-Based RPC) 

Java-alapú programozási modell SOAP alkalmazások fejlesztésére. Egyszerűsíti a fejlesztést azáltal, hogy elrejti 

a SOAP protokollszintű futási mechanizmusainak részleteit és leképező szolgáltatásokat nyújt Java és WSDL 

között. JSR 101 néven is ismert. 

JCA (Java Connector Architecture) 

A J2EE-alapú technológiaszabvány alkalmazásszerverek és vállalati információs rendszerek (EIS) 

összekapcsolására. 

JDBC (Java Database Connectivity) 

Tetszőleges adatbázis elérését leíró Java API, mely lehetőséget biztosít az adatok lekérdezésére és frissítésére. 

Relációs adatbázist tud kezelni. 

JMS (Java Messaging Service) 

Üzenetalapú rendszerekkel való együttműködést leíró Java API. Az API a pont-pont (és sorkezelő) és a 

közzététel/feliratkozás típusú interakciós modelleket egyaránt támogatja. Az elosztott környezetek lazán csatolt, 

aszinkron üzenetkezelésének biztos alapja. 

jogosultságkezelés 

Egy entitás hozzáférési jogainak megállapítása. Ez teszi lehetővé az egyes erőforrásokhoz való hozzáférések 

engedélyezését vagy megtagadását az entitás azonossága alapján. Lásd még hozzáférést szabályozó lista (ACL). 

JSF (JavaServer Faces) 

Java-alapú technológia, mely a már meglévő, szabványos GUI és webes rétegbeli elveket fejleszti tovább 

anélkül, hogy a fejlesztőket egy adott jelölőnyelvhez, protokollhoz, vagy a kliensek eszközeihez kötné. A JSF 

API a felhasználói felület komponenseinek ábrázolását és állapotainak kezelését, eseménykezelést, 

inputvalidálást, oldalnavigációt, nemzetköziesítést és kezeléstechnikai eszközöket biztosít. 

JSP (JavaServer Pages) 

Szerver oldali Java technológia, melynek segítségével dinamikusan lehet HTML, XML és egyéb jelölőnyelven 

készült dokumentumokat generálni. Lehetővé teszi Java kódrészletek és bizonyos előre meghatározott 

tevékenységek beágyazását a statikus oldalak tartalmába. 

JSR (Java Specification Request) 

Formális dokumentum, mely szabvány- és technológiai javaslatokat tartalmaz a Java platform bővítésére. A 

JSR-ek hivatalos elfogadását egy formális nyílt felülvizsgálat előzi meg, melynek menetét a JCP (Java 

Community Process) határozza meg. 

komponens 

Egy vagy több interfészen keresztül elérhető funkcionális egység. 



 Szószedet  

 147  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

komponensalapú fejlesztés (CBD) 

A szoftveralkalmazások tervezésének, kivitelezésének és továbbfejlesztésének egyik megközelítése. Ennek a 

módszernek a lényege, hogy az alkalmazásokat több forrásból származó komponensből rakják össze; gyakori, 

hogy a komponensek különböző programozási nyelveken íródtak és különböző platformokon futnak. 

komponensesítés 

Az architektúra cserélhető darabokra, komponensekre bontása abból a megfontolásból, hogy az 

újrafelhasználható részek elősegítsék az alkalmazások gyorsabb összeállítását. A SOA és a webszolgáltatások 

ennél többet nyújtanak, mert szabványos szolgáltatás-interfészek mögé rejtik a komponenseket, amiket így a 

natív környezetükön kívül is fel lehet használni. A komponensesítés nem korlátozódik a szoftverre; 

alvállalkozók és kiszervezés által az üzleti szervezetek és a folyamatok is részekre bonthatók. 

komponensalapú üzleti modell (CBM) 

Önálló és kezelhető komponensekből álló vállalati modell. Minden egyes komponens önálló működésre képes 

emberek, technológiák és erőforrások olyan csoportja, amely egy bizonyos üzleti értéket képvisel. A CBM segít 

a döntéshozóknak „kibogozni” a szervezeti felépítést, ledöntve a szervezeti, termék, csatorna, földrajzi és 

alkalmazásvonalak mentén létrejött történelmi korlátokat. Átfogó képet ad az üzlet összes rétegéről – nemcsak 

az üzleti réteget, hanem az alkalmazásréteget és az informatikai infrastruktúrát is beleértve. A rétegek 

konszolidált nézete a vállalattal kapcsolatos javaslattételek alapja. 

koreográfia 

Különböző szolgáltatások üzleti folyamattá hangolásának menete a szolgáltatások közötti kapcsolatok és 

együttműködés előírásával (általában grafikus eszközökkel). Meghatározza továbbá a szolgáltatások, a 

résztvevők és a tevékenységek közti információáramlást. 

közvetítés 

A buszon áthaladó XML üzenetekhez és dokumentumokhoz kapcsolódó ESB funkcionalitás. A közvetítői 

szolgáltatások közé tartozik az adatok átalakítása, a tartalom bővítése, a dinamikus útvonalválasztás és a testre 

szabott kezelők. 

közvetlen üzlet (B2C) 

Az elektronikus kereskedelem egy formája, amikor a vállalat közvetlenül a fogyasztóknak értékesíti termékeit 

vagy szolgáltatásait. 

közzététel 

Közzétételről akkor beszélünk, amikor a szolgáltató elérhetővé teszi a szolgáltatásleírást a szolgáltatáskérelmező 

számára. A közzététel helye és mikéntje az alkalmazás követelményeinek függvényében változhat. 

KPI (key performance indicators) 

Lásd kulcsfontosságú teljesítménymutatók. 

kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI) 

Pénzügyi és egyéb mutatók alapján végzett számszerűsíthető mérések, melyek a szervezet kritikus 

sikertényezőit tükrözik. CBM-nél a mutatók alapján kiértékelik a vállalkozás jelenlegi helyzetét és javaslatokat 

tesznek a további tevékenységekre. 

MDA (model-driven architecture) 

Lásd modellvezérelt architektúra. 

MDB (message-driven bean) 

Aszinkron szolgáltatáshívások kezelésére alkalmas EJB. A J2EE konténer hívja meg, amikor JMS üzenet 

érkezik a beanhez kapcsolt végpontra. 
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modellvezérelt architektúra (MDA) 

A modellvezérelt architektúra az OMG által javasolt és szponzorált szoftvertervezési módszertan. Absztrakt, 

platformfüggetlen modellrétegeket határoz meg, melyekből konkrétabb modelleket lehet generálni egy 

megfelelő specifikációs nyelv segítségével. Az (általában grafikusan ábrázolt) absztrakt modellekből 

automatizált eszközök készítenek platformspecifikus, konkrét modelleket. 

MOF (meta-object facility) 

Az OMG nevével fémjelzett szabványos interfészek, melyek egymással együttműködő metamodellek és 

kapcsolódó modellek definiálására és manipulálására használhatók. 

MOM (message-oriented middleware) 

Lásd üzenetorientált köztesréteg. 

MQ (Message Queue) 

Lásd üzenetsor. 

működési szintű megállapodás (OLA) 

Működési kérdéseket tárgyaló megállapodás a meglévő szolgáltatások karbantartására és az új szolgáltatások 

létrehozására vonatkozóan. 

NGOSS (New Generation of Operation Support Services) 

A TeleManagement fórum által közzétett, üzleti megoldás keretrendszerek és architektúrák készítését támogató 

nyílt szabvány. 

nyilvános kulcsú infrastruktúra (PKI) 

Digitális tanúsítványok, tanúsítványhatóságok (CA – certificate authority), valamint egyéb nyilvántartási 

hatóságok rendszere, mely egy tranzakció résztvevőit ellenőrzi és hitelesíti. 

OAGIS (Open Application Group Integration Standards) 

Az Open Application Group (OAGi) által létrehozott szabvány, mely a szervezetek alkalmazásainak 

integrációját támogatja egy közös üzleti nyelv és kanonikus modell segítségével. 

OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) 

Az elektronikus kereskedelmi szabványok kifejlesztéséért, konvergenciájáért és alkalmazásáért felelős 

nemzetközi konzorcium. A konzorcium elsődlegesen webszolgáltatás-szabványokat készít, emellett megkíséreli 

az állami szektor és az alkalmazásspecifikus piacok szabványosítását. 

objektumorientált elemzés és tervezés (OOAD) 

A módszertan együttműködő objektumok gyűjteményeként modellezi az alkalmazásokat. 

ODOE (On Demand Operating Environment) 

Lásd igény szerinti működési környezet. 

OGSA (Open Grid Services Architecture) 

A globus.org által közzétett szabványok, melyek a hagyományos grid architektúrát grid 

szolgáltatásarchitektúrává fejlesztik a webszolgáltatás-fogalmak és -technológiák felhasználásával. Lásd még 

grid computing. 

OLA (operational-level agreement) 

Lásd működési szintű megállapodás. 
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OMG (Object Management Group) 

Nyitott tagságú konzorcium, mely együttműködő vállalati alkalmazásokat támogató számítógép-ipari 

szabványokat készít és tart fenn. Célja az objektumorientált programozás és a rendszermodellezés normáinak 

meghatározása. 

On Demand 

Az IBM vállalati orientáció víziója, melynél megvalósul az üzleti folyamatok integrációja a vállalkozás 

végpontjaival és a legfontosabb partnerekkel, beszállítókkal és vevőkkel, és a gyors reagálás a vásárlói 

igényekre, a piaci lehetőségre és a külső fenyegetésekre. 

ontológia 

Adott terület formális és szigorú fogalmi sémája. Legtöbbször egy hierarchikus szerkezet formájában 

tartalmazza az érintett entitásokat, azok kapcsolatait és a területre érvényes szabályokat. 

OOAD (object-oriented analysis and design) 

Lásd objektumorientált elemzés és tervezés. 

OWL (Web Ontology Language) 

Szemantikai jelölőnyelv ontológiák közzétételére és megosztására a világhálón. Az OWL az RDF szótárának 

kiterjesztése. 

összehangolás 

Egy üzleti folyamat szolgáltatásainak kölcsönhatásai és folyamatárama. Lásd még koreográfia. 

port típus 

Műveleteket logikus egységbe csoportosító, absztrakt szolgáltatástípust ábrázoló interfész, mely független a 

szállítási protokolltól és az adatformátumtól. 

PKI (public key infrastructure) 

Lásd nyilvános kulcsú infrastruktúra. 

QoS (quality of service) 

Lásd szolgáltatásminőség. 

RAS (reusable asset specification) 

Lásd újrafelhasználható eszköz specifikáció. 

RDF (resource definition framework) 

A W3C által fenntartott szabványcsalád metaadatok modelljét határozza meg, amely egy ontológiarendszer 

formájában támogatja az információk és ismeretek cseréjét a weben. A leírások szintaktikája az XML-t követi. 

Az RDF különféle tartalmakat integrál a könyvtárkatalógusokban és nemzetközi könyvtárakban elérhető 

információktól kezdve a hírek egyesítéséig. 

RMI (Remote Method Invocation) 

A Sun RPC protokollja az elosztott alkalmazásrendszerekben található Java objektumok metódusainak távoli 

hívásához. 

RosettaNet 

Nyílt elektronikus kereskedelmi szabványok és szolgáltatások létrehozásán, implementálásán és támogatásán 

dolgozó nonprofit konzorcium. 
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RPC (remote procedure call) 

Lásd távoli eljáráshívás. 

RUP (Rational Unified Process) 

Az IBM Rational által kifejlesztett iteratív, architektúra-központú szoftverfejlesztési folyamat, mely a 

szoftverfejlesztés legjobb gyakorlatait ötvözi. Négy fejlesztési szakaszt határoz meg, ezek mindegyikét 

különálló iterációk sorából építi fel. Minden iterációnál rögzíteni kell a következő szakaszba lépés feltételeit. Az 

előkészítési szakaszban a fejlesztők meghatározzák a projekt hatáskörét és az üzleti eseteket. A kidolgozás 

fázisában a fejlesztők nagyobb részletességgel elemzik a projekt igényeit, és megalapozzák a kezdeti 

architektúrát. A megvalósítási szakaszban a fejlesztők elkészítik az alkalmazás tervét és a forráskódot, míg az 

átadási fázisban a fejlesztők átadják a rendszert a felhasználóknak. 

SAML (Security Assertions Markup Language) 

Az OASIS által közzétett XML szabvány biztonsági állítások cseréjére biztonsági tartományok, 

identitásszolgáltatók és szolgáltatók között, illetve hitelesítési és jogosultsági információk létrehozására és 

cseréjére. 

SDO (Service Data Object) 

A Java platformhoz készült adatprogramozási architektúra és API, amely egységesíti a különböző 

adatforrástípusok (relációs adatbázisok, entitás EJB komponensek, XML források, webszolgáltatások, JCA, 

JSP) programozását, erőteljesen támogatja a közös alkalmazásmintákat, és megkönnyíti az alkalmazások, 

eszközök és keretrendszerek számára az adatok lekérdezését, nézését, kötését, frissítését és vizsgálatát. 

SLA (service-level agreement) 

Lásd szolgáltatásszintű egyezmény. 

SOA (service-oriented architecture) 

Lásd szolgáltatásorientált architektúra. 

SOAP (Simple Object Access Protocol) 

A W3C által jegyzett XML-alapú üzenetküldő protokoll a webszolgáltatás-kérések és -válaszüzenetek elküldés 

előtti kódolására. A SOAP üzenetek operációsrendszer- és protokollfüggetlenek, és több szállítási protokollt 

támogatnak, beleértve a HTTP-t és a JMS-t. 

SOMA (service-oriented modeling and architecture) 

Lásd szolgáltatásorientált modellezés és architektúra. 

SSO (Single Sign-On) 

Lásd egyszeri bejelentkezés. 

szolgáltatás 

Hálózaton keresztül elérhető platformra telepített alkalmazáskomponens, melynek működéséért a szolgáltató 

felel. A szolgáltatás-interfészt egy szolgáltatásleírás rögzíti, a szolgáltatáskérelmezők az interfészen keresztül 

lépnek kapcsolatba a szolgáltatással. 

szolgáltatásfogyasztó 

A SOA-ban azon programok által betöltött szerepkör, melyek a szolgáltató által közzétett leírásoknak megfelelő 

szolgáltatáskéréseket küldenek, és feldolgozzák a válaszüzeneteket. 

szolgáltatásleírás 
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A szolgáltatás-interfész részleteit rögzíti, beleértve az adatok típusait, a műveleteket, az interfész kötési 

információit és hálózati helyét. Ezenfelül kategorizálást és egyéb célokat szolgáló metaadatokat is tartalmazhat, 

melyek megkönnyítik a kérelmezők számára a szolgáltatás felderítését és hasznosítását. A szolgáltatásleírás 

közzétehető egy regisztrációs adatbázisban, mint amilyen a UDDI. Lásd még WSDL (Web Services Description 

Language). 

szolgáltatásminőség 

A szolgáltatás nem funkcionális jellemzőire (pl. rendelkezésre állás, teljesítmény, megbízhatóság, biztonság és 

integritás) vonatkozó mérőszám. A szolgáltatásminőség alapján társítják a kérelmezőket a szolgáltatókkal. 

szolgáltatásorientált architektúra (SOA) 

Az üzleti folyamatokat és a támogató informatikai infrastruktúrát biztonságos, szabványos komponensekbe 

(szolgáltatásokba) integráló keretrendszer. A szolgáltatások újrafelhasználhatók és kombinálhatók a változó 

üzleti prioritásoknak megfelelően. 

szolgáltatásorientált modellezés és architektúra (SOMA) 

A szolgáltatások azonosítását, specifikálását és megvalósítását segítő IBM módszertan. Területelemzési 

technikákat, üzletifolyamat-modellezést, komponensalapú modellezést és objektumorientált elemzést és 

tervezést használ. 

szolgáltatásregisztrációs adatbázis 

Szolgáltatásleírásokat tároló adatbázis, ahol a szolgáltatók közzéteszik a szolgáltatásaik leírását. A kérelmezők 

a regisztrációs adatbázisból választanak szolgáltatást és megfelelő kötést (a kötési információt a szolgáltatás 

leírása tartalmazza), utóbbi a fejlesztés alatt statikus, míg futásidőben dinamikus kötést jelent. Lásd még UDDI 

(Universal Description, Discovery and Integration). 

szolgáltatásszintű egyezmény (SLA) 

A szolgáltató és a kérelmező közötti egyezmény egy meghatározott szolgáltatásszintről. Az egyezmény 

tartalmazhat támogatással kapcsolatos megállapodásokat, kényszerítő vagy büntető rendelkezéseket 

szolgáltatáskimaradás esetére, illetve a rendszer garantált színvonalú teljesítményére, rendelkezésre állására és 

egyéb szolgáltatásminőségre vonatkozó elvárásokat. 

szolgáltató 

A SOA-ban azon programok által betöltött szerepkör, melyek az által közzétett leírásoknak megfelelő 

szolgáltatáskéréseket fogadnak a szolgáltatásfogyasztóktól, és válaszüzeneteket küldenek. 

távoli eljáráshívás (RPC) 

Ez a kliens-szerver modellben használt protokoll lehetővé teszi, hogy egy alkalmazás (a kliens) egy másik 

alkalmazás (a szerver) szolgáltatását meghívja hálózaton keresztül úgy, hogy a hálózati kapcsolat részletei rejtve 

maradnak. 

UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) 

Platformfüggetlen, XML-alapú regisztrációs adatbázist definiáló OASIS szabvány, mely a hálózatalapú 

szoftverkomponensek és szolgáltatások közzétételét és felderítését segíti. 

újrafelhasználható eszköz specifikáció (RAS) 

Fogalmakat, jelöléseket és útmutatókat fogalmaz meg az üzleti rendszerekben újrafelhasználható eszközök 

tekintetében. A specifikáció elsősorban az architekturális nézeten belül (néha nézetek között) újrafelhasználható 

konkrét eszközökre vonatkozik, illetve azok dokumentálásának módjára. 

UML (Unified Modeling Language) 
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Általánosan elfogadott OMG szabvány, amely összetett rendszerek leírására és vizualizálására alkalmas 

általános célú modellező és specifikációs nyelvet definiál. Legtöbbször OOAD-alapú alkalmazások 

specifikálására, vizualizálására, megalkotására és dokumentálására használják. 

URI (unified resource identifier) 

A világhálón elérhető objektumok különféle típusú címeire vonatkozó általános kifejezés. Altípusa az URL. 

üzenetorientált köztesréteg (MOM) 

Ez a kifejezés olyan alkalmazáskommunikációs szoftvert jelent, amely hálózatba kapcsolja a rendszereket, 

miközben közöttük üzeneteket továbbít és kézbesít. Az üzenetek adatokat és/vagy szoftverutasításokat 

tartalmazhatnak. A MOM infrastruktúra alapja jellemzően egy sorkezelő rendszer, ami a függőben lévő 

üzeneteket tárolja, és nyomon követi az egyes üzenet beérkezését. 

üzenetsor (MQ) 

Olyan módszer, amellyel egy folyamat (vagy programpéldány) üzenetalapú rendszerrel tud adatokat cserélni 

vagy átadni egy interfészen keresztül. Az erre az elvre épülő IBM WebSphere MQ termék tranzakciós 

üzenetsorokat és JMS eszközöket biztosít különböző platformok számára. 

üzleti agilitás 

Egy vállalkozás azon képessége, hogy gyorsan tud reagálni a piaci lehetőségekre, a külső fenyegetésekre, illetve 

az ügyfelek igényeire a vállalaton belül és kívül (legfontosabb partnerekkel, szállítókkal és ügyfelekkel) 

integrált üzleti folyamatainak megváltoztatásával. 

üzleti folyamat 

Meghatározott üzleti eredmény érdekében végrehajtott, logikailag kapcsolódó feladatok összessége. Egy 

folyamat az üzleti célkitűzéseknek eleget tevő strukturált, mért tevékenységekből áll. 

üzletifolyamat-modellezés (BPM) 

Üzleti tanácsadók által végzett elemző-tervező tevékenység, melynek célja a vállalat jelenlegi és kívánt jövőbeli 

állapotának modellezése BPM eszközök segítségével. Az állapotváltáshoz általában informatikai átalakulások 

szükségesek. 

vállalatialkalmazás-integráció (EAI) 

Vállalati alkalmazások egyesítését (integrációját) szolgáló szoftver- és architekturális elvek, melyek célja a 

vállalat informatikai terepének korszerűsítése, egységesítése és koordinálása. 

vállalati információs integráció (EII) 

A strukturált és strukturálatlan információforrások egyetlen információforrássá integrálásának folyamata. 

vállalati megoldásminta (ESA) 

Vállalati projektekben újrafelhasználható architekturális minták, melyek a megoldás implementációját 

gyorsítják fel. A vállalati megoldásmintákkal formalizálhatók az architekturális döntések és legjobb 

gyakorlatok. 

vállalati szerviz busz (ESB) 

Nyílt szabványokon alapuló, elosztott üzenetkezelő infrastruktúra, amely SOA elvekre épülő, biztonságos, 

megbízható, eseményvezérelt és átjárható keretrendszert biztosít a vállalati alkalmazások 

implementációfüggetlen integrálására. 

virtuális magánhálózat (VPN) 

Privát hálózatok biztonságos elérését teszi lehetővé nyilvános kommunikációs vonalakon és a hálózatokon 

keresztül. 
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virtualizáció 

A különféle erőforrás-tárolók egységes nézetét biztosító technológiák és eszközök. A virtualizációs 

technológiák az adatok, számítási teljesítmény, tárolási kapacitás és egyéb erőforrások logikai (nem pedig 

fizikai) nézetével foglalkoznak. 

VPN (Virtual Private Network) 

Lásd virtuális magánhálózat. 

W3C (World Wide Web Consortium) 

Nemzetközi konzorcium, melynek tagszervezetei a webes technológiák konszenzusát fejlesztik specifikációk, 

szabványok és útmutatók formájában. 

WAS 

Lásd WebSphere. 

WBI-SF (WBI Server Foundation) 

A WebSphere Application Server teljes kiadása, mely az alap alkalmazásszervert különféle vállalati 

bővítményekkel egészíti ki, például egy BPEL-t futtató folyamatmotorral, több vállalati információs 

rendszerhez adapterekkel és jobb szolgáltatásminőséggel. Lásd még WebSphere. Korábban WAS Enterprise 

Edition néven volt ismert. 

WebSphere 

J2EE-alapú alkalmazásszerver-platform, az IBM WebSphere szoftverplatform alapja. Alkalmazásüzemeltető 

környezete a dinamikus e-kereskedelmet és a SOA-t támogatja olyan alkalmazásszolgáltatások segítségével, 

melyek fokozott tranzakciókezelést, valamint megnövekedett biztonságot, teljesítményt, rendelkezésre állást, 

kapcsolhatóságot és skálázhatóságot nyújtanak. Gyakori rövidítése a WAS. 

webszolgáltatások (WS) 

Specifikációk, protokollok és ipari szabványok gyűjteménye, melyek a heterogén alkalmazások egymás közötti 

kommunikációját, együttműködését és információcseréjét támogatják biztonságos, megbízható és átjárható 

módon. Ezek a technológiák teszik lehetővé a SOA megvalósítását. 

WS-A (WS-Addressing) 

Ez a specifikáció XML elemeket határoz meg a webszolgáltatás-végpontok és a végpontok közötti üzenetek 

azonosítására. A WS-A lehetővé teszi az üzenetkezelő rendszerek számára az üzenetek átbocsátását szállítási 

protokolltól függetlenül olyan hálózatokon, amelyek feldolgozó csomópontokat (pl. végpontkezelők, tűzfalak és 

átjárók) tartalmaznak. 

WSDL (Web Services Description Language) 

A webszolgáltatás-leírások szabványos nyelve. XML és XSD segítségével írja le a port típust és a 

műveleteket, az üzenetformátumot és a protokollkötéseket. 

WSDM (Web Services Distributed Management) 

OASIS szabvány az elosztott kezelés technológiáiról; specifikációi az erőforrások kezelhetőségi interfészeit 

webszolgáltatásként ábrázolják (Management Using Web Services – kezelés webszolgáltatásként), a 

webszolgáltatásokat pedig kezelhető interfészű erőforrásként kezelik (Management of Web Services – 

webszolgáltatások kezelése). 

WS-Federation 

Ez a szabvány olyan mechanizmusokat ír le, amelyek lehetővé teszik a különböző biztonsági tartományok 

szövetségét a különféle azonosságok és attribútumok bizalmának brókerezésével, illetve a résztvevő 

webszolgáltatások közötti hitelesítéssel. 
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WS-I (Web Services Interoperability Organization) 

A webszolgáltatások platformok, alkalmazások és programozási nyelvek közötti interoperabilitását támogató 

nyitott ipari kezdeményezés. A szervezet a webszolgáltatás-technológiák vezetőinek összefogásával próbál 

megfelelni az ügyfelek igényeinek azáltal, hogy útmutatót, javasolt legjobb gyakorlatokat és kiegészítő 

forrásokat ad az együttműködő webszolgáltatásokkal kapcsolatban. 

WS-I Basic Profile 

Ez a WS-I profil interoperabilitási útmutatást nyújt az alapvető webszolgáltatás-előírásokhoz, mint a SOAP, 

WSDL és UDDI. 

WS-N (WS-Notification) 

Kapcsolódó fehér könyvek és specifikációk gyűjteménye, melyek webszolgáltatásokkal, témaalapú 

közzététel/feliratkozás mintán keresztül közelítik meg az értesítés kérdését. Magában foglalja a szabványos 

üzenetváltásokat (azok a szolgáltatók implementálják, akik értesítéseket szeretnének kapni), szabványos 

üzenetváltásokat az értesítés bróker szolgáltatónak (lehetővé téve, hogy ne csak a szolgáltatók tehessenek közzé 

üzeneteket), az értesítésben résztvevő szolgáltatók és kérelmezők elvárásait, végül pedig a témákat leíró XML 

modellt. 

WS-Policy 

A specifikáció általános célú modellt és szintaktikát biztosít a webszolgáltatás-politikák leírására és 

kommunikálására. Olyan alapvető szerkezeteket rögzít, amelyeket a többi webszolgáltatás-specifikáció 

felhasználhat és kiterjeszthet a szolgáltatáskövetelmények, preferenciák és képességek leírására. Rugalmas és 

bővíthető nyelvtana lehetővé teszi egy XML webszolgáltatás-alapú rendszerben résztvevő egyedek 

képességeinek, követelményeinek és általános jellemzőinek megfogalmazását. A politika kifejezések az 

egyszerű kijelentő állításokat és kifinomultabb feltételes állításokat egyaránt támogatják. 

WS-RF (WS-Resource Framework) 

Szabványcsalád állapottartó erőforrások eléréséhez webszolgáltatások segítségével. Mivel a legtöbb 

webszolgáltatás-implementáció nem tárol állapotinformációkat két interakció között, interfészeiknek lehetővé 

kell tenniük az állapotok (a webszolgáltatás-interakciók során változtatható perzisztens adatok) manipulálását. 

WS-RM (WS-Reliable Messaging) 

Ez a webszolgáltatás-specifikáció egy olyan protokollt rögzít, amely lehetővé teszi az üzenetek megbízható 

szállítását az elosztott alkalmazások között, az esetleges szoftverkomponens-, rendszer-, vagy hálózati 

meghibásodások esetén is. A WS-RM protokoll meghatározza, hogy hogyan lehet azonosítani, nyomon követni 

és kezelni az üzenetek szállítását pontosan két fél, a forrás és a cél között. Meghatároz továbbá egy SOAP 

kötést, ami az átjárhatóságot biztosítja. 

WS-RP (WS-Remote Portlets) 

Olyan SOAP-alapú, webszolgáltatásokat leíró szabvány, amely jelölőnyelv-töredékeket generál egy portál 

alkalmazáshoz. A WS-RP közös interfészei lehetővé teszik távolban futó portletek megjelenítését az oldalon 

anélkül, hogy a portál fejlesztőinek további programkódot kellene írniuk. A végfelhasználóknak az a benyomása 

támad, hogy a portlet helyben fut, miközben a valóságban a portlet egy távoli portletkonténerben helyezkedik el, 

az interakció pedig SOAP üzenetváltásokkal valósul meg. 

WS-S (WS-Security) 

Ez a webszolgáltatás-specifikáció a SOAP üzenetküldések biztonságát növeli az üzenet integritása, az üzenet 

bizalmassága és az üzenetenkénti hitelesítés révén. Három fő mechanizmusa a biztonsági tokenek továbbítása, 

az üzenet integritása és az üzenetek bizalmassága. A WS-S a további biztonsági specifikációk, mint például a 

WS-Trust és a WS-Federation alapja. 

WS-Trust 
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A specifikációban leírt nyelv a WS-Security biztonságos üzenetküldő mechanizmusait egészíti ki a biztonsági 

tokenek kiadását, cseréjét és hitelesítését szolgáló primitívekkel és bővítményekkel. WS-Trust emellett lehetővé 

teszi a hitelesítési adatok kiadásának és terjesztésé különböző bizalmi tartományok között. 

XML (eXtensible Markup Language) 

A W3C által kifejlesztett általános célú leírónyelv az alkalmazások és vállalatok közötti adatok/információk 

meghatározására, továbbítására, validálására és értelmezésére. A kiterjeszthetőség lehetővé teszi speciális célú 

leírónyelvek és szakterületi fogalom-meghatározások készítését saját, testre szabott tagokkal egy formális 

nyelvtan és szókincs alapján, melyet XSD-nek hívnak. 

XPath (XML Path Language) 

Ez a nyelv az XML dokumentumok logikai szerkezetét, hierarchiáját követő címzési szintaktikát használ, amely 

lehetővé teszi az XML elemek gyors megtalálását és feldolgozását. 

XSD (XML Schema Definition) 

W3C ajánlás az XML dokumentumok sémáinak és elemeinek formális leírására. Segítségével megfogalmazható 

az elemek szerkezete és a hozzájuk tartozó attribútumok, egymással való kapcsolatuk és a bennük foglalt 

információk/adatok típusa. XSD-vel ellenőrizhető, hogy egy XML dokumentum megfelel-e egy adott sémának. 

XSL (XML Stylesheet Language) 

XML-alapú nyelvekhez (pl. XSLT és XPath) készült W3C szabvány, mely az XML dokumentumok 

formázását és átalakítását írja le. 

XSLT (XSL Transformation) 

XML dokumentumok szerkezetének átalakítását segítő leírónyelv, mellyel a konvertáláshoz használt sablonokat 

és szabályokat lehet megadni. 


