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Zadání
Cílem  bakalářské  práce  je  implementovat  software  pro  skladové  hospodářství 

internetového obchodu. Aplikace pro Windows Mobile 5.0 a vyšší bude umožňovat manipulovat 
se  skladovými  položkami,  přidávat  popisné  fotografie,  případně  načítat  čárové  kódy. 
Komunikace se serverem bude realizována GPRS nebo WiFi připojením.

1. Rešerše stávajících aplikací s podobnou funkcionalitou.

2. Implementace základního programu, komunikace s DB, Web Services.

3. Využití zabudovaného fotoaparátu, CameraAPI.

4. Volitelně možno přidat modul pro čtení čárových kódů.

5. Testování aplikace v reálném provozu.
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Abstrakt
Cílem  bakalářské  práce  je  implementovat  software  pro  skladové  hospodářství 

internetového obchodu. Aplikace pro Windows Mobile 5.0 a vyšší bude umožňovat manipulovat 
se  skladovými  položkami,  přidávat  popisné  fotografie,  případně  načítat  čárové  kódy. 
Komunikace se serverem bude realizována GPRS nebo WiFi připojením.

Klíčová slova
skladové  hospodářství,  e-shop,  Windows  Mobile,  .NET  Compact  Framework,  PHP, 

MySql, Apache, SOAP, webové služby

Abstrakt
The goal of bachelor thesis is to implement software for in-store economics of internet 

shop. Application for Windows Mobile 5.0 and higher will allow to manipulate with store items, 
add description photos, eventually caunt barcodes. Kommunication with server will be realized 
by GPRS or WiFi connection.

Keywords
Store managment, e-shop, Windows Mobile, .NET Compact Framework, PHP, MySql, 

Apache, SOAP, web services



Seznam použitých zkratek
API - Application Programming Interface

BCL - Base Class Library

CIL - Comon Intermediate Language

CLI - Comon Language Infrastructure

CLR - Comon Language Runtime

CLS - Comon Language Specification

DLL - Dynamic-Link Library

EAN - European Article Number

EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution

EPL - Eclipse Public License

GPL - General Public License

GPRS - General Packet Radio Service

HTTP - Hypertext Transfer Protocol

OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards

OOP - Object-oriented programming

PC - Personal computer

PDA - Personal digital assistant

RFID - Radio Frequency Identification

SOA - Servisně orientovaná architektura

SOAP - Simple Object 

SSOA - Současná servisně orientovaná architektura

UDDI - Universal Description, Discovery and Integration

UPC - Universal Product Code

W3C - World Wide Web Consortium

WiFi - Wireless Fidelity

WSDL - Web service description language

WSIL - Web Services Inspection Language

XML - Extensible Markup Language

XSD - XML Schema Definition
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1. Úvod
V dnešní  hektické  době  se  často  stává,  že  uživatel  pomalu  nemá  čas  zasednout  ke 

klasickému počítači  nebo procházet  pracně sklad s  papírovým seznamem v ruce.  Zároveň s 
těmito problémy se  však dostaly do praxe hardwarové prostředky a  technologie,  které  nám 
umožňuji podobné činnosti výrazně zjednodušit a zrychlit, nebo aspoň centralizovat.

V našem případě se jedna o zprávu skladu a administraci internetového obchodu. Tyto 
činnosti vyžadují počítač nebo notebook s administrací e-shopu a skladovým systémem, pokud 
ho již neobsahuje samotný e-shop. Toto řešení je dostačující, avšak jeho slabiny se projeví při 
naskladňování  a  vyskladňovaní  zboží  ve  skladu,  kde  nemáme  skladový systém okamžitě  k 
dispozici.  Vzniká  tím  nutnost  poznamenávat  si  údaje  "bokem na  papír",  z  toto  vyplývá  i 
redundantnost úkolu v podobě následného přepisu údajů do skladového systému. 

Idea našeho řešeni spočívá v přenesení skladového systému do dostatečně kompaktního 
zařízení, které je mnohem mobilnější a tudíž může byt k dispozici kdekoli v kanceláři či skladu. 
Zařízení  by mělo  také umožňovat  fotografickou dokumentaci  a  nějakou formu jednoznačné 
identifikace položky ve skladu, buďto pomocí čárových kódů nebo čipu RFID. Hardwarovou 
platformou,  která  zvládá  všechny  tyto  požadavky  na  výkon  a  mobilitu  se  stala  platforma 
Smartphone. Ta v posledních letech prochází bouřlivým vývojem a kombinuje všechny výhody 
mobilních telefonů s architekturou a výkonem PC. S procesory jejichž takt  se již  u nejlépe 
vybavených přístrojů pohybuje kolem 1 Ghz a operační pamětí, jejíž velikost se pohybuje podle 
typu a vybavení přístroje od 64MB až do 512MB. Tyto hodnoty jsou dnes již dostatečné a 
umožňují používat i programy poměrně náročné na paměť i výpočetní výkon.

Z našeho pohledu se jedna hlavně o aplikace umožňující analýzu obrazu čehož využijeme 
pří identifikaci čárového kódu. Takovýto výkon je dostačující pro většinu aplikací, které jsou a v 
budoucnu budou pro tuto hardwarovou platformu vytvořeny.  Existují  zde sice jistá omezení 
způsobená  velikostí  zařízení  a  tudíž  nikdy  nedosáhne  výkonu  který  by  se  plně  vyrovnal 
klasickému PC. 

Tato práce se zabývá rešerší  současně dostupných řešení  skladových systému a  jejich 
hlavními  problémy.  Dále  navrhuje  a  realizuje  vlastní  řešení  určené  pro  zařízení  typu 
Smartphone s  využitím,  pokud možno všech možností,  které  nám tato platforma poskytuje. 
Jedním z hlavních důvodů použití tohoto druhu hardware je možnost fotografické dokumentace 
pomocí  zabudovaného fotoaparátu a snadné připojení  do sítě  pomocí  GPRS nebo WiFi.  Ze 
zadaní  vyplývá  nutnost  použít  softwarovou  platformu  Windows  mobile  5.0  a  vyšší  a  její 
vývojové prostředí .NET Compact Framework a tudíž práce také rozebírá princip funkčnosti 
této platformy a její vývoj.

Dalším podstatným tématem této práce je servisně orientovaná architektura a způsoby její 
implementace  v  dnešních  technologiích  webových  služeb  a  hlavně  její  možnosti  v  oblasti 
propojení a komunikace v nehomogenním prostředí dnešního internetu.

Zadání  také zmiňuje možnost využití  čárových kódů k identifikaci položek ve skladu. 
Tato problematika je také zběžně představena v jedné z kapitol. Pro tuto funkci bylo využito 
zabudovaného fotoaparátu přistroje, jehož technologické zpracování a kvalita musí umožňovat 
pořízení dostatečně kvalitních grafických podkladů pro analýzu čárového kódu. Každé z těchto 
témat může byt rozepsáno do mnoha knih, článků a manuálů tato práce si neklade za cíl tyto 
problémy konečně vyřešit a zcela je popsat což vzhledem k rychlému vývoji těchto technologii 
není ani možné. Nicméně se pokouší tyto témata aspoň představit a navrhnout řešení využívající 
možností, které nám tyto technologie poskytují.

5



2. Aktuálně dostupná řešení skladových systému

 2.3 dialog 3000S
Tento software  od firmy  Control  spol.  s  r.o.  vyhovuje  našim požadavkům co  se  týče 

vlastností skladového softwaru a mobilitu, avšak už se nezbývá administraci e-shopu. Hlavní 
nevýhodou tohoto systému je  nutnost  použití  speciálních čteček,  pro které  je  nutné školeni 
uživatele. Čtečky navíc nejsou zcela běžně dostupné a jejich cena se pohybuje kolem 10000 a 
více Kč za kus a navíc postrádají  fotoaparát. Takže k případné fotografické dokumentaci ve 
skladu  je  nutno  použít  samostatný  fotoaparát.  Tento  systém vyniká  svou komplexností  a  v 
podstatě  nabízí  kompletní  řešení  pro  vetší  podnik.  Jeho  modulární  struktura  umožňuje 
přizpůsobení požadavků uživatele. Tato komplexnost se ovšem projevila i v ceně, kde běžná 
konfigurace přijde přibližně na 120 000 ,- Kč.

 2.4 myAvis 
Další řešení od firmy KVADOS Mobile Solutions s.r.o. Firma poskytuje široké služby v 

této  oblasti,  opět  se  nezabývá  internetovými  obchody,  nicméně  její  řešeni  je  univerzální  a 
nevyžaduje speciální hardware, postačí běžné PC nebo Pocket-PC, ovšem software neumožňuje 
identifikaci  zboží  pomocí  automatického  mechanizmu  a  pravděpodobně  ani  fotografickou 
dokumentaci.  Hlavní  výhodou  tohoto  systému  je  jeho  mobilita  díky  využití  GPRS.  Jeho 
zaměření,  spíše  na   pracovníky  vykonávající  samostatné  úkoly  mimo  firmu,  způsobilo 
zachovaní  využití  klasického PC ve  skladu  nebo firmě.  Pocket-PC je  využito  až  na  straně 
mobilního pracovníka. Hlavní nevýhodou tohoto systému je opět jeho cena která se udávána v 
řádech statisíců.

 2.5 Entry 
Tento systém dodávaný firmou HJ-SOFT s.r.o. je podobný se systémem dialog 3000S. 

Oba systémy jsou modulární a umožňují kompletní evidenci pro firmy. Zatímco dialog 3000S je 
určen spíše pro větší firmy vzhledem ke své ceně systém Entry je vhodný i pro malé firmy, které 
si nemůžou dovolit rozsáhlé investice. Vzhledem k výpočtu ceny na základě použitých modulů 
je  cena výsledného sytému jen těžko odhadnutelná.  Nicméně podle  požadavků uživatele  se 
pohybuje  od  desítek  tisíc  až  po  statisíce  Systém je  ovšem na  vysoké  úrovni  a  umožňuje 
kompletní  správu  skladu  pomoci  čárových  kódů,  avšak  hlavní  nevýhodou  je  opět  užití 
specializovaných  čteček  pro  snímaní  čárového  kódu  a  tudíž  i  nemožnost  fotografické 
dokumentace.

 2.6 Experio
Tato firma ( živnostník ) na svých webových stránkách nabízí námi požadované služby, 

avšak neuvádí se žádné další detaily, ani v referencích jsem nenalezl odkaz na námi požadovaný 
druh softwaru. S největší pravděpodobností se jedná pouze o dealera požadovaného softwaru.
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 2.7 FAKTURACENet PDA
Řešení  od firmy FAKTURACENet je pouze webový systém, který nemá s mobilními 

technologiemi  nic  moc  společného,  pouze se  tak tváří.  K běhu potřebujeme pouze webový 
prohlížeč,  ten  je  sice  dostupný na  většině  platformách,  ovšem nejsou  garantovány všechny 
funkce. Tento systém je opět pod hlavičkou živnostníka, a tudíž nebyly uveřejněny podrobné 
informace o systému.

 2.8 GT Track
Opět velmi podobné řešení jako produktu dialog 3000S tentokrát dodávané firmou Gaben 

s.r.o. Tento systém opět vyniká svou technickou vyspělostí , jež se bohužel také projevilo na 
ceně,  která  se  v  případě  nalezeného  vzorového  řešení  vyšplhala  přes  půl  milionu  včetně 
kompletního  hardwaru  a  softwaru.  Hlavním důvodem takto  vysoké  ceny je  jak  užití  velmi 
drahého hardwaru tak i implementace systému na míru uživateli a jeho nemodulárnost. Tyto 
vlastnosti znehodnocují jinak poměrně zdařilý systém, ale hlavně prodlužují jeho implementaci 
a dobu nasazení.

 2.9 Inventura
Tento software vytvořený firmou B4U s.r.o. je nám asi nejblíže, jelikož používá běžné 

dostupné Pocket-PC, popřípadě volitelnou čtečku čárových kódů připojenou pomocí Bluetooth 
k Pocket-PC, ovšem opět řeší pouze problematiku skladu nikoli e-shopu. Cena tohoto řešení je 
velmi příznivá a to hlavně z důvodu distribuce základní verze softwaru jako freeware tudíž je 
nutno pořídit pouze hardware jehož cena se pohybuje do 15 tisíc Kč což z tohoto sytému dělá 
jeden z nejlevnějších na trhu. Bohužel tomu odpovídá i komplexnost programu, který se zabývá 
pouze inventarizací ve skladu a k udržovaní evidence je nutný další systém.

 2.10 Mobilní skladník 
Program od BARTECH s.r.o. Opět velmi podobné řešení jako u produktu dialog 3000s 

umožňující kompletní správu skladu pomocí specializovaných čteček. Je zde na výběr z mnoha 
možností. Firma jako jedna z mála používá i levnější čtečky s platformou DOS nicméně i tak se 
cena tohoto řešení bude pohybovat v řadech statisíců. Přesný ceník není zveřejněn. Tento sytém 
je pro nás zajímavý využitím platformy Windows mobile. Nicméně se opět nezabývá řešením v 
kombinaci s e-shopem.

 2.11 Závěr a zhodnocení rešerše
Většina nalezených systémů je na vysoké technické úrovni, až na FAKTURACENet, což 

je pouze webové rozhraní, čehož si běžný uživatel nemusí všimnout a Experio, u kterého nebyly 
dostupné prakticky žádné bližší informace o produktu. Nicméně tato úroveň je zároveň hlavní 
nevýhodou, jelikož od tohoto faktu se odvíjí užití speciálního hardwaru se čtečkami čárových 
kódů,  které jsou velmi  nákladné.  Konečné ceny sytému využívajícího tyto čtečky zpravidla 
přesahují 100 000 Kč.

Jediný  sytém  Inventura  od  B4U  s.r.o.  Si  vystačil  pouze  s  běžným  Pocket-PC  a 
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specializovaná čtečka byla  volitelná.  Od rozhodnutí  doplnit  systém o tuto čtečku se  ovšem 
odvíjí jeho schopnost zpracovávat čárové kódy a systém není tak komplexní jako dražší řešení. 
Náš  případ  je  navíc  specifický  zaměřením na  internetový obchod v  této  konfiguraci  nebyl 
nalezen  žádný  plně  vyhovující  software.  Je  zde  sice  předpoklad  možného  propojení 
administrace  e-shopu a  skladových systémů,  ale  v  případě tohoto  řešeni  neodpadá  problém 
fotografické  dokumentace  zboží.  Na  tento  problém  zapomněli,  zdá  se  všichni  výrobci. 
Specializované čtečky neobsahují fotoaparát nebo pouze nekvalitní. Stručný přehled schopností 
a funkcí jednotlivých systému zobrazuje tabulka 1.

Název
Možnost 

fotografické 
dokumentace

Čtení 
čárových 

kódů

Nutnost využti 
klasického PC

Hardware užitý ve 
skladu Cena v Kč

dialog 3000S Ne Ano Ano Specializované 
čtečky 120 000

myAvis Ne Ne Ano PC V řádech 
100 000

Entry Ne Ano Ano Specializované 
čtečky

10 – 100 
tisíc

Experio Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno Nezjištěno

FAKTURACE
Net PDA

Nezjištěno Nezjištěno Ne

Libovolný 
obsahující 
internetový 
prohlížeč

Nezjištěno

GT Track Ne Ano Ano Specializované 
čtečky

Přes 
400000 

tisíc

Inventura Ne Ano 
volitelně Ano

Pocket-pc volitelně 
specializovaná 

čtečka
Do 15000

Mobilní 
skladník

Ne Ano Ano Specializované 
čtečky

V řádech 
100 000

Tabulka 1: Přehled vlastností skladových systémů
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3. Požadavky na aplikaci
Aplikace by měla  umožňovat  co nejlevnější  variantu ke komerčním řešením, z čehož 

vyplývá jako jediná schůdná varianta hardwaru Pocket-PC nebo Smartphone. Ze zadaní vyplývá 
platforma Windows mobile 5.0 a tudíž i nutnost využít .NET Compact Framework, kde jako 
čtečku  čárových  kódů  použijeme  fotoaparát  přístroje.  Na  fotoaparát  jsou  kladeny  zvláštní 
nároky, musí mít dostatečné rozlišení pro snímaní čárových kódů, nejlépe 5 Mpx a více, dále by 
měl umožňovat makro režim, vzhledem k malé velikosti čárových kódů.

Zařízení s tímto vybavením se pohybuji v cenové relaci kolem 10000 Kč což je oproti 
ceně jedné specializované čtečky ( v průměru 20000kč a více ) srovnatelná investice, vzhledem 
k tomu, že se čtečkou je nutné pořídit i počítač a software, se kterým bude čtečka komunikovat.

Naše  řešení  je  navíc  specifické  svým určením pro  maloobchodníky na  internetu  což 
vyplývá z kombinace s administrací e-shopu. V tomto případě se nepředpokládá manipulace s 
tisíci  položkami,  ba  naopak  provozování  malého  e-shopu.  Ten  bude  umístěn  na  sdíleném 
hostingu na internetu a administrační  systém na Pocket-PC. Touto centralizací  se odbourá i 
klasická administrace e-shopu prováděná přes PC a zůstane nám pouze Pocket-PC. Toto řešení 
ovšem vyžaduje trvalé připojení k internetu. Realizace tohoto stáleho připojení v dnešní době 
mobilních síti 3G není problém. Pro naše účely postači i trvale připojení přes GPRS, tímto se 
odezva aplikace značně zpomalí hlavně při přenosu obrázků a jiných velkých dat.

Takovéto řešení je však pouze cestovní, pokud bude možnost, mělo by připojení probíhat 
přes daleko rychlejší WiFi. Pro řešení v podobě aplikace plně využívající možnosti Pocket-PC 
je i  fakt,  že cena zařízení s  odpovídající  konfigurací  se bude v budoucích letech snižovat  a 
pokud ne, tak by úměrně tomu měla růst kvalita a výkon těchto přístrojů. Vyvíjena aplikace 
dostala pracovní název PocketAdmin.
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4. Windows mobile a .net compact framefork

 4.3 Operační systémy pro platformu Smartphone 
Stejně jako klasické stolní počítače, tak i kapesní počítače třídy Pocket-PC , Smathphone 

atd. dodržují základní model moderního počítače, což je v podstatě rozložení celého systému na 
hardware.  Ten je v případě Pocket-PC dosti  specifický.  Dále pak na operační  systém, který 
zajišťuje základní funkce a komunikaci s hardwarem pomocí ovladačů, ty již dodává výrobce 
hardwaru.  Poslední  části  je  software  třetích  stran  jenž  je  již  zcela  odstíněn  od  zvláštností 
hardwaru.

Tato  architektura  je  známá  již  dlouhou  dobu  z  PC  a  první  operační  systémy  byly 
vytvořeny koncem 60.  let  minulého století.  Od té  doby se  mnohé  změnilo,  avšak základní 
myšlenka zůstala  zachována a to  umožnit  vývoj  a  provoz aplikaci  nezávisle  na konfiguraci 
hardware. U stolních počítačů notebooků a serverů tuto úlohu zpravidla plní jeden z odnože 
systému Windows ,  Linux nebo MacOS. Existuje ještě mnoho jiných systému a nepřeberné 
množství verzí jednotlivých operačních systému nicméně toto téma není obsahem této práce. V 
případě hardwarové platformy Pocket-PC a Smartphone, která je o poznání mladší než PC, se 
této úlohy zhostily systémy jako Android, Symbian, iPhoneOS, dále různé druhy linuxu, ty byly 
pro tento účel speciálně upraveny a v neposlední řadě také Windows Mobile a jeho předchůdce
Pocket-PC 2000 a 2002.

Celá platforma kapesních počítačů a inteligentních telefonů prochází bouřlivým vývojem 
v oblasti hardware, s čímž jde pochopitelně ruku v ruce i vývoj operačních systému, ale hlavně 
rostoucí výkon těchto přístrojů, který by v budoucnu měl umožnit provozovat náročné aplikace 
jako jsou hry náročné na grafiku či komplexní databázové systémy pro správu dat.  Dnes je 
ovšem tato  hardwarová  platforma  předurčena  k  implementaci  kancelářských  systému  nebo 
aplikací typu klient/server kde je pro Smartphone určena klientská část aplikace.

Přehled rozdělení trhu s operačními systémy na této platformě zobrazuje obrázek 1 další 
informace v článku [1]. Data jsou aktuální ke konci roku 2009. Pojďme se tedy blíže podívat na 
některé nyní dostupné operační systémy pro takzvané chytré telefony.
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 4.4 Android
Tento otevřený operační sytém založený na linuxu vyvinula firma Google, ta taky posléze 

stála za jeho propagaci a rozšířením. Za tímto účelem založil Google organizaci Open Handset 
Alliance, zkraceně HOA ta združuje 34 výrobců a poskytovatelů služeb, kteří  se podílejí  na 
vývoji a propagaci toho sytému. Ten je sám o sobě velmi nenáročný na výkon a paměť, což je 
dáno  jeho  určením  pro  Smartphone,  kde  je  vypočetního  výkonu  a  hlavně  fyzické  paměti 
nedostatek.

Android vyniká mezi ostatními systémy hlavně svou jednoduchostí a efektivností, je to 
ovšem poměrně nový systém vydaný v rove 2008, což způsobuje omezenou nabídku softwaru 
pro tuto platformu. Vzhledem k tomu že Google uvolnil s vydáním toho operačního sytému i 
sadu knihoven pro vývoj aplikací v jazyce Java a pravidelně vypisuje a dotuje programátorské 
soutěže  a  semináře  zaměřené  na  tento  operační  systém  příkladem  uveďme  letošní  Game 
Developers Conference konající se v San Francisku je tento stav dočasný, ne-li již minulosti, v 
dnešní době je již k dispozici Android 2 a podíl tohoto operačního systému na trhu stále roste, 
dokonce existuji  prognózy, že do roku 2012 bude nejpoužívanějším operačním systémem na 
platformě Smartphone.

 4.5 Symbian
Jeden z prvních operačních systému pro platformu Smartphone první  zařízení  s  tímto 

systémem byla  Nokia  9210 která  byla  na  trh  uvedena  v  roce  2001.  Tento  sytém vyvíjený 
stejnojmenným konzorciem firem vychází ze systému EPOC. Ten byl  určen pro první PDA. 
Dalším vývojem vnikl moderní operační systém dnes známý jako Symbian, jež je dnešní době 
je  dostupný  jako  opensource  pod  licencí  Eclipse  Public  License  (EPL)  ke  kompletnímu 
uvolnění  zdrojových kódů došlo 4.  února  2010.  Nativním jazykem tohoto sytému a  tudíž  i 
aplikací pro něj určených je C++ tato volba způsobila jisté komplikace hlavně co se vývojových 
prostředků týče. Další možností je podporovaná Java ME.

Kombinace těchto dvou možností  spolu s uvolněnými knihovnami umožňují pohodlný 
vývoj aplikaci pro toto platformu, což se projevilo spolu s brzkým datem vydaní Symbianu ve 
srovnání s ostatními operačními systémy pro Smartphone v postavení Symbianu na trhu, kde 
zabírá  přibližně polovinu z pomyslného koláče.  Toto dominantní  postavení  v poslední  době 
ovšem začíná  ztrácet  vzhledem k  rostoucí  popularitě  systému  Adnroid,  iPhoneOS a  jiných 
dostupných řešení.  V nynější době je společnost Symbian a tudíž i operační sytém Symbian 
vlastněn společností Nokia.

 4.6 iPhoneOS
Tento Operační  sytém od Apple vydaný v roce 2007,  v návaznosti  na uvedení tohoto 

systému byl na trh také uveden, dnes již legendární iPhone, který způsobil doslova revoluci v 
chápani a využití přístrojů kategorie Smatphone.

IphoneOS je operační systém, který je primárně určen pro iPod touch, iPhone a nově i 
iPad na zařízeních od jiných výrobců, než je Apple se nevyskytuje. Toto specifické zaměření na 
Apple se bohužel projevilo i ve vývoji aplikací pro tento operační systém, kde je pro veškéré 
nastroje a knihovny nutné vlastnit i MacOS, což velmi omezuje vývojáře a činí tuto platformu 
velmi  uzavřenou.  Nicméně  tento  sytém  přinesl  mnoho  nových  myšlenek,  které  převzali 
prakticky všichni větší výrobci zařízeni kategorie Smartphone.
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 4.7 Linux
Na tomto sytému jak jsme si již popsali výše je založen operační sytém Android. Dále 

ovšem existuje několik pokusů o upravení linuxu pro účely Smartphone, ať už více či méně 
zdařilé. Jisté snahy v tomto směru vyvíjela distribuce Ubuntu, nicméně výsledné požadavky na 
výkon a paměť byly neúnosné pro masové nasazení.

Dalším mnohem nadějnějším projektem je projekt stejnojmenné společnosti MontaVista, 
ten je  ovšem stále  ve  vývoji  a  nejsou dostupné  podrobné  informace.  Vzhledem k  otevřené 
filozofii linuxu by neměl být problém vyvíjet aplikace pro tuto platformu pouze se musí brát 
ohled na  hardwarová omezení  platformy Smartphone,  hlavně co  se  podpory ovladačů  týče. 
Většina projektu založených na linuxu je ve vývoji nebo zaujímají okrajové spektrum trhu a 
tudíž se jimi dále nebudeme zabývat.

 4.8 Windows Mobile
Windows  Mobile,  také  známý  také  jako  Windows  CE,  a  jeho  předchůdce

Pocket PC jsou odpovědí firmy Microsoft na operační systémy od jiných výrobců pro platformu 
Smartphone. Tento systém prošel dlouhým vývojem, jak je vidět na obrázku 2. Systému je často 
vyčítána jeho složitost, nepřehlednost a hlavně uzavřenost, tyto výtky jsou zmiňovány po právu. 
Nicméně  tyto  negativní  vlastnosti  jsou  vyváženy  širokou  podporou  aplikací  a  zařízení. 
Microsoft sice uvedl první operační systém pro mobilní zařízeni již v roce 1996, nicméně tento 
pokus  se  nevydařil  a  výsledný  systém  nedosahoval  potřebných  kvalit.  Výsledkem  tohoto 
nevydařeného pokusu bylo převzetí iniciativy ostatními výrobci převážně z oblasti mobilních 
telefonů, jako příklad uveďme Nokii, její partnery a operační sytém Symbian, který se stále těší 
velké popularitě. 

Microsoft věnoval velké úsilí, aby výslednou ztrátu dohnal, avšak se mu to doteď zcela 
nepovedlo což je neustále vidět v rozdělení trhu na platformě Smartphone. Vzhledem k síle 
Microsoftu jeho předešlým zkušenostem s vývojem pro tuto platformu a možnostem na poli 
vývoje  softwaru  byl  schopen  i  přes  tento  nezdar  přinést  na  tuto  platformu  jistý  stupeň 
standardizace, který je již v dnešní době dobře implementován výrobci jednotlivých zařízení 
typu Smatphone.

Dále  do  svého  sytému  postupem času  integroval  .NET Compact  Framework  což  je 
odlehčena verze .NET Frameworku. Ten do značné míry usnadňuje a zrychluje vývoj aplikaci. 
Tuto softwarovou platformu si blíže popíšeme dále v kapitole 4.5. Navíc vývojové prostředí 
Visual Studia 2003 a vyšší má integrovanou podporu tohoto frameworku a tudíž většina práce 
na formulářích probíhá formou klikání a nastavování atributu elementů v prostředí, následně se 
již  dopisují  jen  malé  části  kódu.  Ty již  zajišťují  funkcionalitu  vyvíjené  aplikace.  Nativním 
jazykem toho sytému je C#, ovšem lze využít i visual basic a jiné jazyky podporované .NET 
Compact Frameworkem. Jakož i možnost spouštět Java aplikace na virtuálním stroji podobně 
jako na stolním počítači zde je pouze limitem dostupnost a kvalita těchto virtuálních prostředí, 
což z tohoto sytému momentálně dělá operační  systém, který se nejvíce přibližuje ke stavu 
známému z  klasického stolního počítače,  kde existuje  nepřeberné množství  programovacích 
jazyků pomocí kterých vyvíjíme software.
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 4.9 Závěr a zhodnocení operačních systémů
V této práci je používán operační systém Windows Mobile 5.0 a vyšší s ohledem na jeho 

výhody oproti ostatním systémům jako je iPhoneOS, ten je určen pro specifické zřízení. Dále je 
tu linux se svou špatnou dostupností. Je zde sice možnost využití majoritních systémů, jako je 
Android nebo Symbian nicméně zadání  nám zadává nutnost  Windows Mobile 5.0 a vyšší  . 
Niméně  existuje  omezená  podpora  .NET  Compact  Frameworku  i  v  těchto  operačních 
systémech, ty zpravidla zvládají jen .NET Compact Framework 2.0 v brzké době by se měla 
objevit  i  podpora verze 3.5.  Windovs mobile 5  a výše je ovšem již více  než srovnatelný s 
Adroidem nebo Symbianem a nyní  očekávaná verze Windows mobile 7 by již  měla vyřešit 
všechny stávající problémy operačních systému pro platformu smartphone od Microsoftu.

 4.10 .NET Framework a .NET Compact Framework

.NET Compact Framework je určený k rychlému vývoji aplikací pro mobilní zařízení 
vychází z principu zavedených v .NET Frameworku. Nicméně jeho schopnosti byly podstatně 
omezeny  hlavně  za  účelem redukce  velikosti  požadované  paměti  a  výkonu  s  ohledem  na 
platformu smartphone, kde je velmi omezený jak výpočetní výkon, tak i paměť, kterou máme k 
dispozici a to ať již jde o paměť operační nebo fyzickou. Pojďme si tedy blíže přiblížit vývoj a 
vlastnosti .NET Compact Frameworku a jeho přímého předka .NET Frameforku.
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 4.10.1 .NET Framework 
Tato softwarová platforma vytvořená společností Microsoft. Se začala vyvíjet roku 2000 

a v roce 2002 byla vydána spolu s vývojovým prostředím Visual Studo její první verze. .NET 
Framework  má  za  cil  sjednotit  vývojové  platformy  na  PC  a  umožnit  jejich  kombinované 
použití, proto zahrnuje mnoho programovacích jazyků jako VisualBasic ,C++ ,C# ,J ,Jscript a 
mnoho dalších.  Toho je dosaženo využitím Comon language specification (CLS) a  Comon 
language  runtime(CLR),  což  jsou  dvě  mezní  vrstvy tohoto  prostředí.  CLS je  zjednodušeně 
řečeno specifikace jazyka, do kterého se překládá kompilovaný program napsaný v libovolném 
podporovaném jazyce. Tím vzniká kód v Common Intermediate Language (CIL). Tento kód je 
již  poměrně  podobný  strojovému  kódu  ovšem jeho  hlavní  výhodou  je  závislost  pouze  na 
platformě .NET Framework nikoli  na operačním systému nebo hardware, tento kód je často 
označován za takzvaný unmanaged code.

Následně s využitím základních knihoven a knihoven pro obsluhu dat a webu obsažených 
v .NET Frameworku a jeho dalších rozšíření jako je ASP.NET a .NET Compact Framework 
složen do takzvané assembly, která již je reprezentována EXE souborem nebo knihovnou ve 
formátu  DLL.Takto  vytvořené  aplikace  se  následně  provádějí  pomocí  CLR,  ten  zde  má 
obdobnou funkci jako apache v php, nebo java virtual machine v případě jazyka Java a tudíž se 
jedná  o  Just-in-time  překladač,  který  překládá  jednotlivé  části  programu  z  jazyka  CIL do 
strojového kódu pro jednotlivé prostředí operačního systému pouze v případě potřeby.

Nevýhodou toho způsobu zpracování programu je o něco větší náročnost na výpočetní 
výkon a paměť. Tento úbytek výkonu se však pohybuje v řádu procent a v některých případech 
může  dojít  dokonce  k  navýšení  výkonu aplikace  díky optimalizacím,  které  provádí  CLR.V 
případě výstupu z CLR se již hovoří o takzvaném managed code, ten již zohledňuje specifika 
daného hardware. V souvislosti s .NET Frameworkem se ještě mluví o pojmech CLI (Common 
Language  Infrastructure),  což  je  standardizované  jádro  celého  frameworku.  Tuto  strukturu 
výmluvně znázorňuje obrázek 3, a o BCL (Base Class Library), což je sada knihoven obsahující 
základní funkce, jako je třídění polí, přístup k souborům a mnoho dalších. 

Hlavní výhodou tohoto přístupu je hlavně velké množství již hotových knihoven ať už se 
jedná  o  knihovny  z  BCL nebo  knihovny  vytvořené  třetími  stranami.  Dále  je  zde  otázka 
bezpečnosti,  kde  z  hlediska  uzavřeného  paměťového  prostoru  zpravovaného  frameworkem 
nehrozí úniky paměti nebo podvržení obsahu paměti.  A v neposlední řadě je to i rychlost a 
kvalita  vývoje,  což  je  způsobeno  odbouráním  nutnosti  programovat  neustále  dokola  často 
používané části programu, jako je třídění polí, přístup do souboru atd. Většina tohoto kódu je 
umístěna v BCL odkud mohou být tyto funkce kdykoli volány.

Hlavními  nevýhodami  je  již  zmíněná  zvýšena  náročnost  na  výpočetní  výkon,  ale 
nejpodstatnější nevýhodou je buďto nemožnost nebo velmi komplikovaný přístup do paměti a k 
nižším hardwarovým prostředkům, což je sice výhoda z hlediska bezpečnosti, ale znemožňuje 
nebo ztěžuje tvorbu programů na těchto schopnostech založených, jako jsou ovladače hardwaru. 
Vzhledem k větším požadavkům na výkon se také tato platforma nehodí k provádění složitých 
algoritmických výpočtů. Do této oblasti spadá i vývoj velkých herních projektů, kde je třeba 
řešit mnoho komplexních problémů s vykreslováním grafiky a interakcí předmětů které jsou 
matematicky  velmi  náročné.  Další  informace  naleznete  v  přednaškách  k  předmětu 
Programovací jazyk C#[3]
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 4.10.2 .NET Compact Framework
Tato  odnož  .NET  Frameforku  je  specifická  svým učením  na  hardwarovou  kategorii 

Smartphone, ta je silně limitována svým výkonem a velikostí paměti, jak operační tak i fyzické 
paměti. Z tohoto důvodu .NET Compact Framework obsahuje architekturu .NET Frameforku a 
všechny jeho základní části jako CLS, BCL a CLR. Ovšem schopnosti a obsah knihoven byly 
redukovány za účelem redukce velikosti zabírané paměti a vyžadovaného výpočetního výkonu. 
Zde bylo dosaženo poměrně značné úspory z původních 20Mb, které zabíral .NET Framefork se 
po optimalizacích stalo 1,5Mb. Z těchto změn vyplývají poměrně rozsáhlé změny v BCL, ty 
jdou nejlépe vidět na obrázcích v přílohách D a E.

Dále je tato platforma dosti specifická hned z několika dalších hledisek, je zde omezena 
podpora  jazyku,  například  nepodporuje  C++,  J#.  Také  byly  odstraněny  všechny  serverové 
funkce,  které  byly  z  hlediska  určení  tohoto  frameworku  hlavně  na  klientské  aplikace  byly 
zbytečné.  Některé  funkce  byly  ovšem  přidány  například  kamera  API  nebo  komunikace  s 
akcelerometrem.  Dalšími  funkcemi,  které  byly do  tohoto  frameforku  zapracovány je  široká 
podpora webových služeb a technologie XML. Podstatná změna se týká i souborového systému, 
kde nenalezneme obligátní C:\ , ale pouze \ podobně jako v případě unixu. Budoucnost tohoto 
frameworku se bude hlavně odvíjet od možnosti použití i na jiných systémech, než je Windows 
mobile na internetu se již pomalu začaly objevovat verze této platformy pro operační systém 
Symbian  a  Android.  Ovšem verze  určené  pro  tyto  operační  systémy nezvládají  nejnovější 
verzi .NET Compact Framework 3.5. Předpokládá se ovšem doplnění funkčnosti i o podporu 
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Obrázek 3: Architektura .NET Framefork[3]



této verze.
Dalším  faktorem  bude  rozšiřování  funkčnosti  frameforku  jako  nové  funkce  ke 

komunikaci s hardwarem tak zahrnutí dosud neimplementovaných funkcí z .NET Frameworku. 
V  daleké  budoucnosti  s  největší  pravděpodobnosti  dojde  k  opětovnému  sloučení  .NET 
Frameworku a .NET Compact Frameworku. Toto sloučení umožní růst výpočetního výkonu a 
velikosti paměti na platformě Smartphone.

5. SOA – Servisně orientovaná architektura
Servisně  orientovaná  architektura  dále  již  jen  SOA umožňuje  vytvořit  a  organizovat 

logiku řešení nějakého problému, tento přístup existuje v mnoha formách již dlouhou dobu.
Hlavní  odlišností  servisně orientovaného přístupu je  způsob jakým dosahuje  oddělení 

logických částí.  V praxi je izolace jednotlivých logických celků běžnou záležitostí  ve všech 
odvětvích, nejvíce je samozřejmě vidět ve světě informačních technologií kde SOA definuje 
sadu standardů. Ty musí tyto celky dodržovat čímž se umožňuje vývoj a existence autonomních 
ale neizolovaných celků. Ty mohou zapouzdřovat různé množství logiky.

Takovéto celky pak nazýváme služby. Každá služba má svůj popis, ten ji zviditelňuje pro 
její okolí, ať již se jedná o jiné služby, registry služeb nebo pouze klienta. Klíčovými aspekty 
služeb jsou:

volná  vazba  –  minimalizace  závislostí  mezi  službami  pouze  je  vyžadována 
vzájemná dostupnost.

kontakt služeb – je definován standart pro komunikaci. Ten je souhrnně definován v 
popisu služby.

samospráva  –  kontrola  nad  vlastní  logikou  a  daty.  Tato  vlastnost  zamezuje 
nežádoucímu ovlivňování služeb.

abstrakce  –  ukrytí  logiky,  která  není  popsána  v  popisu  služby tím se  zvyšuje 
bezpečnost  služeb.  Případný  útočník  má  před  sebou  tak  zvaný  blackbox  problém,  kdy  je 
kompletně odstíněn od logiky zajišťující operace s daty.

znovupoužitelnost – znovupoužitelnost logiky služby bez nutnosti úprav

kompozice – služby jde skládat, čímž se vytvářejí nové služby.

bezstavovost – minimalizace uchovávaných informací.

zjistitelnost  –  služby  by  měly  být  zjistitelné  dostupnými  vyhledávacími 
mechanismy.

Tento přístup i přes svou dlouhou existenci nebyl nikdy tak vhodný a úspěšný pro svou 
širokou  podporu  jako  nyní  s  pokrokem  technologii  webu  a  webových  služeb.  Významní 
prodejci softwaru neustále formulují nové specifikace webových služeb a implementuji  stále 
lepší  podporu  XML  a  webových  služeb  do  aktuálních  technologických  platforem.  Tímto 
vývojem vznikla architektura označovaná jako současná SOA.

 5.3 Současná SOA
Definice :"Současná SOA představuje architekturu, která podporuje servisní orientaci za 

použití webových služeb."[4]
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Tato technologie má oproti základní SOA ještě několik dalších zajímavých vlastností a 
vylepšení oproti základní SOA:

zlepšuje kvalitu služby – neustále se zlepšují  možnosti  a  kvalita poskytovaných 
řešení a rozšiřují se jejich možnosti

je zásadně autonomní  – umožňuje tvořit  aplikace na příč platformami čehož je 
dosaženo výměnou zpráv které jsou dostatečně integritní a tudíž života schopné samy o sobě

je založena na otevřených standardech – používají se volně dostupné standarty jako 
SOAP, WSDL , XLM. Na standartu XML je v podstatě tato architektura založena, jak později 
zjistíme, většina dalších technologií použitých v současné SOA tento standart nějak využívá ke 
své funkci buď k transportu dat nebo k zápisu jejich formátů.

Podporuje  zjistitelnost  –  vznikly registry  služeb,  které  umožňují  vyhledávaní  a 
vkládání služeb a tím se zlepšila znovupoužitelnost.

 Podporuje federace - zavedení této technologie umožňuje zavedení a znovupoužití 
již používaného software. Zde je nutno většinou přijmou jisté kompromisy s ohledem na již 
používaný software. Ten většinou není na tuto architekturu připraven a je tudíž nutno provést 
úpravy zajišťující alespoň základní podporu SOA.

SSOA je  vývoj  –  SSOA má  velmi  blízko  ke  svým předchůdcům,  ale  také  se 
odlišuje, tím že je výrazně ovlivněna principy SOA a webových služeb.

SSOA stále dozrává - toto je možná i jeden z mála problému SSOA. Živý vývoj 
této technologie a standartu způsobuje stále ještě obtíže v implementaci, což by se ale mělo v 
blízké době zlepšit. Dnes již má většina vývojových platforem nějakou formou tuto architekturu 
podporuje, když už ne nativně tak aspoň pomoci řešení třetích stran.

 5.4 SOA budoucnost
Přesto bude ještě nějakou dobu trvat než budou všichni hlavní i menší výrobci softwaru 

nabízet nativní možnost řešení SOA. Nicméně v této oblasti už byly učiněny potřebné kroky a 
vznikly sdružení  a  standardizační  organizace,  které  se  zabývají  touto  technologii  například 
W3C,  společnost  OASIS  nebo  společnost  WS-I.  Nyní  ale  různý  stupeň  integrace  této 
technologie zapříčiňuje ještě ne zcela dokonalou implementaci  principů SOA do vyvíjených 
aplikací
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Obrázek 4: Propojení nehomogeních častí systému
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 5.5 WSDL – Web Service Description Language
Jak již název tohoto jazyka napovídá je určen pro popis jednotlivých služeb a je jedním 

ze  základních  kamenů  dnešní  SOA.  Zajišťuje  snadnou  komunikaci  pomoci  transportních 
protokolů  služeb  mezi  platformami  a  většina  pokročilých  vývojových  prostředí  umí 
vygenerovat pomoci WDSL souboru klienta, někdy dokonce i server, v tomto případě je ovšem 
nutno dopsat logiku serveru.

Existuji  i  nastroje  pro  generování  WDSL  z  tříd  napsaných  v  dnes  běžných 
programovacích jazycích jako Java, C#, C++, PHP atd. Tyto generátory většinou využívají pro 
svou práci  komentáře  umístěné ve zdrojovém kódu.  Tyto komentáře ovšem musí  být  podle 
nějakého standardu, pro tyto účely se často užívá JAVADoc. Ovšem tyto nástroje mají i své 
nevýhody  většinou  je  to  zmatečnost  a  nepřehlednost  vygenerovaného  kódu  jakož  i  častá 
nevalidnost výsledného WDSL souboru, což následně způsobuje obtíže na straně klienta.

Dále JAVADoc  není primárně určen k popisu služeb, ale pro popis programových častí 
aplikace ve zdrojovém kódu, z toho vyplývá nemožnost popsat některé konstrukce zakotvené ve 
WDSL. Tento jazyk je založen na jazyku XSD, který umožňuje definovat datové typy a jiné 
konstrukty v XML souborech, zde je již předpokládána dobrá znalost technologie XML a jejich 
možností.  Při  bližším  zkoumaní  WSDL schematu  zjistíme,  že  obsahuje  kořenový  element 
'definitions'.  Ten se dále dělí  na dvě části.  Na konkrétní  definici  služby tato část se zabývá 
lokalizováním služby v síti a její konkrétní publikaci a je pro tento jazyk dále je zde abstraktní 
část. Ta popisuje službu a její datové typy přičemž jejich definice vychází z jazyka XSD, který 
je pro tento účel přímo určen dále jsou jeho možnosti rozšířeny vzhledem k potřebám SOA o 
možnost definice zpráv a funkcí.

 5.5.1 Abstraktní část WSDL
Jak již bylo vysvětleno výše, tato část abstraktně popisuje službu, její datové typy, zprávy 

a funkce a umožňuje jejich publikaci v konkretní části definice obsahuje tři hlavní elementy, na 
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Obrázek 5: Struktura WSDL dokumentu
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které se podíváme blíže.
element types – zde se pomoci XDS definuji datové typy služby, element není sice 

povinný, protože se můžeme odkazovat na již předdefinované typy, v některém jiném schematu, 
nicméně se používá velmi často. 

element  message  –  tento  element  definuje  zprávy,  které  služba  používá  tento 
element obsahuje různé části definované pomoci elementu 'part', které se dále odkazují na již 
zmíněné elementy 'types'.

element porttype nebo interface – zde už se definují samotné funkce služby pomocí 
elementu  'operation',  tento  element  dále  podle  typu  funkce  obsahuje  elementy 'input'  nebo 
'output', popřípadě obě tyto části. Ty se již odkazuji na definované elementy 'message'.

 5.5.2 Konkretní část WSDL
Tato část se již zabývá konkretním popisem služby což znamená především specifikaci 

formátu požadavků na funkce služby, pro které se využívá standart GET nebo POST z protokolu 
HTTP.  Dále  specifikuje  fyzické  umístění  logiky  služby  v  síti,  a  umožňuje  popsat  použitý 
protokol pro výměnu zpráv opět si popíšeme některé důležité elementy

element  binding -   tento element  je  podobný elementu 'porttype'  také obsahuje 
volitelné elementy 'operation' a v nich volitelné elementy 'input' a 'output' v tomto případě, se 
ale  tyto  elementy zabývají  nastavením kódovaní  a  protokolu  pro  přenos  zpráv  dále  se  zde 
mapuji operace z části porttype.

element  service  –  definuje  fyzickou  adresu  služby  pomocí  elementu  'port'  a 
konkrétní URL adresy. Ta je obsažena v odpovídajícím elementu pro danou službu v případe 
SOAP je to element  soap:address.

 5.6 SOAP - Simple Object Access Protocol
SOAP je jeden z nejpoužívanějších protokolů pro komunikaci prostřednictvím webových 

služeb a spolu s WSDL prakticky tvoří jádro technologie webových služeb a SOA.
Tento v uvozovkách protokol je vlastně kombinaci několika technologií a protokolů, z 

těch  hlavních  jmenujme  HTTP,  XML a  WSDL.  Tato  kombinace  technologií  zaručuje  také 
snadnou  rozšířitelnost  vlastností  tohoto  protokolu.  Většinu  práce  zde  vykonává  již 
implementovaná logika využívající dokument WSDL k publikaci služby v případě serveru nebo 
na straně klienta k její konzumaci. Vzhledem k tomu že úlohu implementace tohoto protokolu 
obstarávají většinou knihovny publikované jednotlivými výrobci softwarových platforem není 
nutné znát dopodrobna syntaxi SOAP zpráv a způsoby jejich vytváření a konzumace. Ovšem je 
vhodné mít aspoň základní povědomí jak tato část současné SOA pracuje a to z několika důvodů 
které si objasníme níže.
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 5.6.1 Zprávy 
Z názvu protokolu by se sice dalo čekat, že se bude zabývat hlavně objekty, ovšem není 

tomu tak. Hlavním stavebním prvkem jsou zprávy. Formát zpráv je definován ve WDSL a jejich 
vlastnosti umožňují realizovat všechny již popsané vlastnosti SOA. Způsob přenosu je z části 
dán  použitím  bezstavového  protokolu  HTTP  a  technologie  XML.  Použití  XML  v  tomto 
protokolu opět  zajišťuje jednoduchost zpráv, ale i jejich snadnou rozšiřitelnost o další funkce, 
se kterými se původně nepočítalo. Každá zpráva je zabalena do obálky, aby byla zajištěna její 
celistvost.  V obálce  jsou  obsaženy dvě  části  první  a  volitelná  je  hlavička  zprávy další  již 
povinná část je tělo zprávy.

 5.6.1.1 Hlavička
Tato část SOAP zprávy je sice nepovinná a tudíž by se mohlo zdát že i nedůležitá, což 

ovšem není vůbec pravda. Tato část totiž umožňuje přenos interních informaci. Ty jsou důležité 
pro robusnost a samostatnou existenci zprávy, a její zpracování, jak na straně poskytovatele tak i 
konzumenta,  popřípadě  existují  takzvaní  zprostředkovatelé  služeb,  což  jsou  vlastně  služby 
sestavené ze služeb. Dále většina rozšíření typu WS-* využívá tuto část zprávy pro svou funkci, 
zběžně si uveďme některá důležitá a často používaná rozšíření, která významným způsobem 
rozšiřují možnosti SSOA.
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Obrázek 6: Vznik SOAP zprávy
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WS-Coordinatory,  WS-BPEL,  WS-CDL,  WS-BaseNotification,WS-Topics,  WS-
Evening – tyto specifikace se zabývají  kompozicí služeb zavadí stavy,  činnosti a události  či 
jinak dále rozšiřují možnosti jazyka WSDL a SOAP o prvky běžně používané v OOP.

WS-Addressing,  WS-Security,WS-ReliableMessaging  –  tyto  rozšíření  se  již 
zabývají  vlastním  zabezpečením  zprávy  jejím  směrováním  a  spolehlivým  doručením  na 
požadované místo bez narušení nebo odposlechnutí jejího obsahu.

Rozšíření SOAP a WSDL typu WS-* je obrovské množství navíc jejich specifikaci se 
zabývá mnoho výrobců softwaru a neustále vznikají další. Touto problematikou se dopodrobna 
zabývá web www.soaspecs.com kde jsou uvedeni tvůrci a specifikace většiny WS-* rozšíření.

 5.6.1.2 Tělo zprávy
Samotné  tělo  SOAP zprávy obsahuje  již  samotná  data  formátovaná  pomocí  XML a 

vyhovující popisu služby. Tělo obsahuje data formátovaná určitým stylem například RPC, plain 
text, Dockument. Použití formátu RPC sice není zcela korektní, vzhledem k jeho uzavřenosti 
tohoto protokolu, nicméně kvůli potřebě zpětné kompatibility a snadné transformaci zpráv se 
velmi  často tento formát  využívá.  Filozofií  SOA mnohem více  vyhovuje  použití  'plain text' 
vzhledem k požadavku na otevřenost. Dále tělo zprávy může obsahovat informace o chybách a 
přílohy v podobě těžko formátovatelných binárních dat. Většinou se takto posílají obrázky či 
jiné datové soubory, tím ovšem zvláště v případě binárních dat, zpráva nabírá na velikosti což se 
pak projevuje na čase jejího zpracovaní a přenosu.

 5.7 Registry služeb
Myšlenka  vytvořit  nějakou  formu  databáze  již  existujících  služeb  a  tím zvýšit  jejich 

znovupoužitelnost je logická, ale už ne tak jednoduše proveditelná, jak by se mohlo na první 
pohled zdát. Zatímco SOAP a WSDL jsou již zavedené a v praxi používané standardy, v oblasti 
nalézání webových služeb zatím není rozhodnut boj o to, jaký mechanismus se bude používat. 
Hlavními problémy v této oblasti je specializace jednotlivých služeb a zvláštní požadavky na ně 
kladené. Dalším problémem je spolehlivost odkazů na služby. Do nynější doby byly vytvořeny 
dva standardy UDDI a WSIL ovšem ani  jeden z nich se nestal všeobecně podporovaným a 
užívaným standardem.
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Obrázek 8: Princip registrů služeb
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 5.7.1 UDDI - Universal Description, Discovery and Integration
Tento standard se objevil první a český překlad názvu zní  univerzální popis, objevování a 

spojování byl vyvinut firmami IBM a Microsoft. Tyto firmy také zpravují registry založené na 
tomto standardu.

Princip  je  podobný  jako  u  internetových  vyhledávačů.  Uživatel  vyhledává  v  registru 
pomoci klíčových slov a atributů. Rozdíl je hlavně v získávaní popisů služeb. Popis musí do 
registru vložit sám vývojář služby, neexistuje zde žádný robot, který by tuto činnost vykonával 
automaticky a hledal na internetu nové služby obdobně jako třeba Google hledá nové webové 
stránky.

V praxi se ukázalo že plné dvě třetiny záznamů v těchto registrech jsou neplatné. Druhým 
problémem je důvěryhodnost nalezených služeb, kde není nijak ověřován poskytovatel služby a 
tudíž není zcela jisté kam putují data.

 5.7.2 WSIL - Web Services Inspection Language
Standard vyvinutý opět firmami IBM a Microsoft jehož český název zní „jazyk přehlídky 

webových služeb“.  Mechanizmus  tohoto  standardu je  prakticky opačný proti  UDDI nejdřív 
najde důvěryhodného poskytovatele služby a následně ho požádá o popis rozhraní služby. Tento 
mechanizmus řeší důvěryhodnost poskytovatelů služeb i jejich automatické vyhledávání tím, že 
služby poskytované poskytovatelem popisuje pomoci souboru jménem „inspection.wsil“, který 
je  umístěn  vždy v  hlavním adresáři  webserveru  poskytovatele.  Tento  mechanizmus  uložení 
popisu umožňuje také službám jako je Google automatickou indexaci  těchto dat  a následně 
nabízet  vyhledávání takto popsaných služeb.

 5.7.3 Zhodnocení vyhledávacích mechanizmů
Ani  jeden  z  výše  popsaných  standardů  UDDI,  ani  WSIL  nejsou  standardy  W3C 

konzorcia, ani neexistuje v rámci W3C pracovní skupina, která by se jim věnovala, lze tedy říci, 
že  tyto  technologie  ještě  dostatečně  nedozrály.  Potenciál  myšlenky  těchto  registrů  je  ale 
obrovský a je více než pravděpodobné že časem vznikne v praxi využitelný registr spolehlivých 
webových služeb.

 5.8 Webové služby jako celek
Jak již bylo řečeno, v žádné jiné technologii se současná SOA neuplatnila tak dobře jako 

v případě webových služeb. V předchozích částech byly vysvětleny jednotlivé standardy, pokud 
možno nezávisle na sobě. Pojdme si tedy přiblížit jak to vlastně všechno funguje dohromady. 

Na  začátku  tvorby  nové  webové  služby  by  se  mělý  prozkoumat  registry  jestli  již 
neexistuje služba se stejnou funkcionalitou v případě nalezeni takovéto služby by měla být v i 
ideálním případě i použita. Tento stav se ovšem v praxi prakticky nevyskytuje.

Následuje krok návrhu a implementace nové služby. Popis teto služby se uveřejní pomocí 
WSDL a přístup k funkcím služby zajistí protokol SOAP. O samotnou komunikaci se v podstatě 
nestaráme pokud ovšem neimplementujeme některé z rozšíření WS-*.

Posledním  krokem  by  mělo  být  zavedení  popisu  do  registrů  služeb  a  tím  zajištění 
nalezitelnosti služby.

K tomuto tématu existuje mnoho literatury v teto práci jsem především čerpal ze zdrojů 
[4,5].
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6. Čárové kódy
Čárové kódy jsou jednou z  nejstarších a  zároveň nejjednodušších metod jednoznačné 

identifikace objektů v systému, ať již jde o uživatele, zboří nebo akce. Původní specifikace kódu 
vyvinutá společností IBM v roce 1974 dostala název UPC což je zkratka z anglického Universal 
Product Code na jejím základě pak v roce 1977 vznikla u nás nejpoužívanější specifikace kódu 
EAN. Tyto čárové kódy jsou takzvaně 1D a tudíž obsahují informace pouze v pomyslné ose x.

Následnými požadavky na velikost uchovávaných dat vznikly postupem času specifikace 
pro kódy 2D, ty již využívají obou dostupných os 2D prostoru x a y.

Zatím  poslední  generace  těchto  kódů  zvaná  3D,  která  do  předchozího  konceptu  2D 
přináší třetí rozměr za pomocí využití technologie hologramu. Tato problematika je všeobecně 
velmi složitá a to hned z několika hlavních důvodů.

Nejdůležitější jsou požadavky na výpočetní výkon a paměť. Tu vyžaduje analýza obrazu 
obecně, ať už se vyhledávají čárové kódy nebo jiné obrazce a vzory v obrazových souborech,. 
což klade obrovské nároky na optimalizaci knihovny.

Dále  je  zde nutnost  počítat  s  možným poškozením nebo deformací  štítku s  čárovým 
kódem a pokud možno zajistit rekonstrukci dat v něm uložených. Nehledě na poměrně velký 
počet standardu zápisu čárového kódu. Těch je nepřeberné množství ať už 1D, 2D nebo v dnešní 
době už i 3D.

Příklady nejpoužívanějších 1D kódů jsou uvedeny v příloze C. Z tohoto důvodu se tato 
práce nezabývá samotným problémem vyhledávaní čárového kódu v obrazovém souboru ale 
pokouší se shrnout některá již hotová nebo v praxi používaná řešení a zavádí jedno z těchto 
řešení do praxe v podobě vyvíjené aplikace.

 6.3 BarcodeScanner od Microsoftu
Microsoft  zveřejnil  na  MSDN  knihovnu,  která  při  zběžném  zkoumání  slibuje  čtení 

čárových kódů. Ovšem umožňuje obsluhovat pouze specializované čtečky a k jejímu použití je 
nutný  ještě  ovladač  dodaný  výrobcem  dané  čtečky.  Pro  vyvíjenou  aplikaci  je  tedy  zcela 
nedostačující a nevhodná. Jedna se pouze o interface po ovladač specializovaného hardwaru. 
Podrobné informace naleznete v článku [6].

 6.4 Bytescout BarCode Reader SDK
Tato knihovna je sice komerční tudíž pro její  reálné nasazení je nutno pořídit  licenci. 

Nicméně je k dispozici plně funkční zdarma k vyzkoušení a studijním účelům pouze s přidáním 
informace o použití této knihovny. Její  hlavní vlastností je zaměření na celé spektrum .NET 
tudíž  i  Compact  Framework.  Ve  srovnání  s  ostatními  knihovnami  neměla  větší  problémy 
dokonce i s 2Mpx fotoaparátem kterým bylo vybaveno vývojové zařízení. Dalším obrovským 
plusem je podpora velkého množství čárových kódů a typů obrazových souborů, se kterými 
může knihovna pracovat. Jediným problémem byly časy zpracování velkých obrázků. V případě 
bližšího  zájmu  o  další  informace  nebo  o  samotnou  knihovnu  lze  ji  naléztí  na  URL 
„http://bytescout.com/download/trial/barcodereadersdk.html“.

 6.5 www.barcodelib.com
Knihovny  poskytované  na  této  strance  jsou  svou  kvalitou  srovnatelné  s  Bytescout 
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BarCode Reader SDK bohužel verze knihovny pro .NET nebrala v úvahu použití knihovny na 
platforme  Compact  Framework  a  tím  i  znemožnila  použití  ve  vyvíjené  aplikaci.  Další 
nevýhodou je také opět nutnost zakoupení licence.

 6.6 DTK Barcode Reader SDK
Je knihovnou s obrovskými možnostmi v oblasti rozpoznávaní čárových kódů což je opět 

vykoupeno nutností pořídit licenci. Podporuje snad všechny myslitelné formátů čárového kódu i 
typů  obrazový  souborů.  Nicméně  pro  účel  této  práce  se  nehodí  jelikož  tato  velmi  dobrá 
funkčnost  a schopnosti  knihovny jsou vykoupeny značným množstvím závislosti  což je pro 
platformu  projektu  nevhodné.  Tato  knihovna  a  její  popis  se  nachází  na  URL 
„http://www.dtksoft.com/barreader.php“.

 6.7 OpenSource
V této kategorii bylo sice nalezeno pár projektů. Ovšem jejich stádium vývoje popřípadě 

schopnosti  poskytované  knihovny  jejich  použití  zcela  vylučují.  Tyto  knihovny  nezvládají 
některé druhy čárových kódu a často mají problémy při čtení deformovaných a poškozených 
kódů  což  je  vlastnost  která  je  nutná  při  použití  fotoaparátu  jako  čtečky a  tudíž  nesplňují 
požadavky na hledanou knihovnu.

 6.8 Zhodnocení knihoven pro čtení čárových kódů
Touto problematikou se již zabývalo a zabývá mnoho softwarových firem. Ty dodávají již 

hotové a odladěné knihovny vytvořené pro tento účel u těchto knihoven je ovšem nevýhoda a to 
nutnost pořízení licence ovšem investice se zde pravděpodobně vyplatí obzvláště z důvodu ceny 
případného vývoje vlastní knihovny s požadovanými parametry. 

Samozřejmě existují  i opensource řešení ale jejich úspěšnost v rozpoznávání čárových 
kódů není zdaleka tak vysoká jako v případě komerčních produktů. Ve vyvíjené aplikaci byla 
použita  knihovna  DTK Barcode Reader  SDK, která  jako jediná  splnila  všechny požadavky 
aplikace a to hlavně bezproblémový chod knihovny na platformě .NET Compact Framework.

 Další možností by molo byt využití některé práce z minulých let zde například uveďme 
práci Ondřeje Svobody [7]. 
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7. DirectShow a Camera API
Vzhledem k nutnosti využití fotoaparátu integrovaného do využitého hardwaru jak kvůli 

obrazové  dokumentaci  zboží  tak  i  kvůli  umožnění  analýzy čárového  kódu.  K  zpřístupnění 
fotoaparátu v programech se používají dvě možnosti. 

První je knihovna DirectShow která je umožňuje snímat data v podobě streamu a ten pak 
následně využít v aplikaci tento způsobe je ideální v případě aplikací ve kterých nechceme nebo 
nemůžeme použít dialogové okno fotoaparátu vytvořené výrobcem. Tato knihovna je pak také 
jedinou cestou jak zpřístupnit fotoaparát ve starších verzích .NET Compact Frameworku. Tento 
způsob práce s fotoaparátem je poměrně složitý a často vyžaduje použití externích knihoven 
dodaných výrobcem.

V případě  novějších  zařízení  a  verze  .NET Compact  Framefork  3.5  se  již  většinou 
využívá  takzvané  Camera  API  což  je  v  podstatě  dialogové  okno  fotoaparátu  samotného 
přistroje.  Toto  okno  je  zpřístupněno  pomoci  třídy  CameraCaptureDialog.  Ta  se  nachází  v 
jmenném prostoru Microsoft.WindowsMobile.Forms a umožňuje volání jak defaultního okna 
fotoaparátu, kde si můžeme nastavit parametry fotky nebo video záznamu, tak i přednastavit 
tyto volby přímo v programu. Toto zjednodušení využití fotoaparátu ovšem neumožňuje dále s 
tímto formulářem pracovat a doplňovat jeho funkčnost o další prvky jako jsou vizuální efekty.

Další nevýhodou této knihovny je šúatná podpora hlavně na starších zařízeních. V našem 
případě jsme s  úspěchem využili novějšího způsobu přístupu k fotoaparátu a to Camera API, 
jelikož  do  budoucnosti  nabízí  mnohem  větší  kompatibilitu  a  hlavně  pohodlné  možnosti 
nastavení,  jehož  uživatelské  rozhraní  je  stejné  jako  v  případě  využití  pouze  samostatného 
fotoaparátu.  S  tímto  rozhraním  nebyly  zaznamenány  žádné  problémy  ani  na  jednom  z 
testovacích přístrojů uvedených v kapitole 9. Bližší informace v tomto směru poskytuje práce 
Pavela Vyletěleka [8].

25



8. Implementace
Vzhledem k nesourodosti výchozího řešení, kterým je e-shop psaný v PHP a cílového 

prostředí Windows mobile 5.0 a vyšší byla pro aplikaci pro některé již popsané prvky zvolena 
servisně orientovaná architektura. Jsou zde sice i úskalí obzvláště v podobě e-shopu. Ten na tuto 
technologii není připraven, nicméně výhody zavedení SOA z dlouhodobého hlediska převažují 
na vzniklými problémy. Hlavními důvody rozhodující pro užití této technologie, byly snadná 
komunikace dvou části systému které jsou napsány pro zcela odlišné prostředí.

První částí je již zmíněný e-shop a druhou část tvoří administrace e-shopu pro Pocket-PC 
nebo Smartphone s platformou .NET Compact Framework 3.5 a operačním systémem Windows 
mobile 5.0 a vyšší.

Dále SOA poskytuje dobrou přenositelnost a znovupoužitelnost i v případě změny jak 
klientské tak serverové části aplikace. Dále při implementaci bylo nutno řešit několik omezení 
platformy .NET Compact Framework a provést jisté kompromisy související hlavně s nízkým 
výkonem a množstvím operační paměti Pocket-PC.

V této části práce nelze jinak než doporučit zdroje [3,9,10,11].

 8.3 Návrh služeb pro PocketAdmin
V  ideálním  případě  by  každá  z  funkčních  častí  internetového  obchodu  měla  být 

reprezentována vlastní službou . Ta by měla zapouzdřovala pouze nezbytnou část logiky. Ovšem 
vzhledem k architektuře systému e-shopu. Bylo zvoleno mnohem robusnější řešení v podobě 
jedné služby obstarávající téměř celou funkcionalitu administrace systému. Tato služba ovšem 
neřeší přenos dat, obrázků a mediálních souborů z důvodů zajištění dostatečné rychlosti toku dat 
a tím i adekvátní odezvu aplikace. K tomuto účelu byly vytvořeny dvě další služby. Ovšem v 
těchto dvou případech byla zvolena jiná technologie,  lépe řečeno byl  použit  pouze základní 
protokol HTTP, to umožnilo odbourání zbytečné režie pro kódovaní SOAP zpráv a tudíž snížení 
odezvy, výsledné rozvržení služeb a způsoby používané komunikace jsou znázorněny v obrázku 
9.

 8.4 Bufferování dat pro formuláře
Vzhledem k tomu, že největším omezením síťových aplikací je rychlost sítě, bylo nutné 

začít  bufferovat  některé znovu použitelné  data,  hlavně za  účelem minimalizace počtu zpráv 
nutných k zobrazení jednotlivých formulářů. Toto opatření se projeví hlavě v časech zobrazení.

Na  druhou  stranu  omezené  možnosti  Pocket-PC  hlavně  z  hlediska  operační  paměti, 

26

Obrázek 9: Rozvržení služeb pro PocketAdmin
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vyžaduje  pečlivé  zvážení,  která  data  budou bufferována.  Oddělení  načítaní  těchto  dat  jsme 
dosáhli  pomocí  použití  vláken  což,  sice  také  přináší  určité  problémy  ty  jsou  popsány  v 
následující kapitole 8.5.

Při  spuštění   aplikace je vytvořen objekt  statického bufferu,  ten spustí  procedury pro 
načtení dat. Každá z těchto procedur běží v samostatném vlákně, a tudíž se neblokují navzájem 
ani  uživatelské rozhraní  jehož  úvodní  stránka neobsahuje  bufferovaná  data  a  tím poskytuje 
potřebný čas pro jejich načtení. Tímto odpadá časté načítaní stejných dat ze serveru. Data v 
bufferu se aktualizují pouze na specifický požadavek a ne všechna najednou. Tento požadavek 
lze sice volat v jakémkoliv místě aplikace, nicméně je volán vždy po úspěšné změně daných dat.

 8.5 Přenos dat mezi vlákny
Tento  problém vzniká  na  základě  filozofie  uživatelského  rozhraní  v  .NET Compact 

Framework, kde každý formulář běží ve svém vlastním vlákně. Navíc naše aplikace obsahuje již 
výše zmíněný buffer, ten také běží v samostatném vlákně.

Tento  přístup  je  velmi  výhodný  z  hlediska  odezvy  uživatelského  rozhraní.  Odezva 
jednotlivých  okem je  ovlivňována pouze procedurami  vykonanými  ve  vlákně daného okna. 
Ovšem při  pokusu  o  neošetřené  přiřazení  hodnoty  z,  nebo  do  jiného  vlákna  může  systém 
vyhodit výjimku, která pokud není ošetřena způsobí nestabilitu a tím pád programu. Tudíž by se 
mohlo zdát, že je komunikace mezi vlákny složitá ne-li nemožná toto ovšem není pravda.

Většina komponent v .net má totiž mechanizmus zvaný invoke. Tento mechanizmus je 
ovládaný atributem invokedrequire jenž indikuje potřebu ošetřit přenos dat funkcí invoke. Ta již 
umožňuje zavolání procedury identifikované delegátem vláknem, do kterého komponenta patří 
a tudíž nedochází k přenosu mezi vlákny a problém je elegantně vyřešen.

 8.6 Přenos a zpracování obrázků
Pro obrázky jsme museli  zvolit  kompromis,  vzhledem k tomu,  že přílohy zpráv nebo 

popřípadě  překódování  obrázku obzvláště  pří  zpracovávání  originálu,  ten muže  dosahovat  i 
velikosti  přes  2  MB,  do  formátu,  který  by  se  dal  zapsat  do  SOAP zprávy.  Tento  proces 
spotřebovával neúměrné množství systémových prostředků hlavně paměti.

Při  způsobu  fungování  SOAP na  .NET  Compact  Framework,  kde  se  data  mohou  i 
několikrát duplikovat, způsobovalo problémy jak s pamětí, tak i časy zpracovaní nebyly vůbec 
dostačující.  Dokonce docházelo ke zhroucení aplikace z důvodů přetečení zásobníku paměti. 
Řešení tohoto problémů bylo v podstatě prosté a to pokud možno odstranění a redukce režie 
způsobené  vnitřní  logikou  SOAP  využitím  pouze  třídy  HTTPWebRequest  a  získáním  již 
formátovaného obrázku uloženého na straně e-shopu. Pro tuto funkci byl využít požadavek GET 
a veřejně dostupnou funkci e-shopu pro stahovaní souboru s mediálním obsahem.

Složitější  situace  nastala  v  případě  nahrávaní  obrázku do e-shopu.  Bylo  nutné použít 
požadavek typu POST ten nám umožňuje zaslat i binární soubory a obrázky v určeném formátu 
definovaném protokolem HTTP. Navíc toto řešení poskytuje neustálou kontrolu nad daty a tudíž 
nehrozí jejich duplikace a zdlouhavé kódování pří přenosu. Samotná doba přenosu je hlavně 
závislá  na  rychlosti  připojení  k  internetu,  které  je  pro  přenos  použito.  Například  budou 
diametrální  rozdíly v  časech dosažených při  použití  GPRS nebo WIFI.  Dalším významným 
faktorem čistě sítového charakteru je počet síťových uzlů mezi PocketAdminem a internetovým 
obchodem.
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 8.7 Bezpečnost
Asi  největší  z  kompromisů,  jenž  musely  být  přijaty  hlavně  vzhledem  k  omezeným 

vývojovým prostředkům na vývoj aplikace. Ideální forma zabezpečení by byla pomocí rozšíření 
WS-security a  WS-addresing,  nicméně  problematika těchto rozšíření  a  jejich implementace, 
obzvláště  v  PHP5  kde  je  SOAP poměrně  novinkou,  tudíž  nativní  podpora  těchto  rozšíření 
nebyla k dispozici v době tvorby aplikace. Samozřejmě, že uživatel nebyl ponechán napospas 
internetové džungli, kde se schopnost zajistit bezpečnost citlivých dat stává důležitým aspektem 
každé aplikace, která pro svoji činnost nějakým způsobem využívá internet.

Navržené náhradní  řešení  využívá dnes již  standardního programu OpenVPN, to nám 
umožňuje  vytvoření  vlastní  virtuální  privátní  sítě  a  komunikaci  uvnitř  teto  sítě  pomocí 
šifrovaných tunelů. Tato aplikace, jak klient, tak i server je k dispozici zdarma pod licencí GPL.

Důležitá je také existence klientské aplikace pro Windows mobile 5.0 a vyšší. Čehož bylo 
s úspěchem využito v aplikaci kde se jednoduchou úpravou konfiguračních souboru hostingu 
omezil přístup k potencionálně nebezpečným službám potřebným k chodu aplikace pouze na 
vytvořenou virtuální síť, což znázorňuje zobrazuje obrázek 10. Konfigurační soubory pro server 
tak  i  klienta  jsou  přiloženy  jako  přílohy  A,  B.  Autorizace  probíhá  pomocí  generovaných 
certifikátů, a tudíž je přístup udělován zařízení a ne uživateli, což je jedna z hlavních věcí, které 
by se při budoucím vývoji aplikace měly změnit, aby byla umožněna práce více uživatelů a 
hlavně jejich identifikace.

Konečným řešením bezpečnosti  vyvíjené aplikace by podle požadavků na její  úroveň 
mohla být i kombinace OpenVPN a použití rozšíření WS-security a WS-addresing,, čímž by se 
vytvořilo  uzavřené  prostředí  virtuální  sítě  se  všemi  výhodami  a  zároveň by byly dodrženy 
požadavky SOA.

Klientská  aplikace  pro  Windows  Mobile  5.0  se  nachází  na  URL 
„http://ovpnppc.ziggurat29.com/ovpnppc-main.htm“.
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Obrázek 10: Schéma zabezpečení systému
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9. Testování
K testování aplikace bylo využito zařízení firem HTC a Panasonic jejichž specifikace se 

nalézá v tabulce 3. Mezi zvolenými zařízeními je rozdíl přibližně jedné generace hardware což 
je vidět hlavně na operační paměti a procesoru.Dále je zde také diametrální rozdíl ve kvalitě 
fotoaparátu. 

HTC P3600 Samsung Omnia i 900

Procesor 400MHz Samsung S3C2440 624MHz Marvell PXA312

Operační paměť 64 MB RAM, 128 MB ROM 128 MB RAM, 256 MB ROM

Displej 2,8  inches,  240  x  320  pixels 
(Touchscreen)

3.2  inches,  240  x  400  pixels 
(Touchscreen)

GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots) Class 10 (4+1/3+2 slots)

EDGE Class 10, 236.8 kbps Class 10, 236.8 kbps

G3 HSDPA 1.8 Mbps HSDPA 7.2 mbps

WLAN Wi-Fi 802.11b/g Wi-Fi 802.11b/g

Operační systém Windows Mobile 5.0 Windows Mobile 6.0

Fotoaparát 2Mpx 5Mpx
Tabulka 2: Hardwarové konfigurace testovacích smartphonu 

Při  testování  nás  hlavně  zajímala  rychlost  zpracování  čárových  kódů  námi  zvolenou 
knihovnou.  Za  tímto  účelem  byla  implementována  testovací  aplikace  schopna  měření 
dosažených časů při analýze čárového kódu. 

Měřený  úsek  logiky zahrnoval  dobu  od  zaslání  požadavku  s  daty  na  analýzu  až  po 
obdržení výsledných dat formulářem. Testovací aplikace byla vytvořena i ve speciální verzi bez 
užití bufferu do kterého byla knihovna pro čtení čárových kódů integrována čímž se sice zvedla 
režie aplikace ale spuštěním tohoto procesu v jiném vlákně neblokuje formulář a tudíž i práci 
uživatele.  Z  testů  navíc  vyplývá  že  tato  režie  je  zcela  zanedbatelná.  Rychlost  zpracování 
obrazové informace se odvíjí od výpočetního výkonu hardwaru především taktu procesoru.

Dále je zde omezení paměti kdy při zpracovávání velkých obrázků docházelo k přetečení 
paměti a následnému pádu aplikace. Zde je ještě vhodné zmínit že samotný Windows mobile 
tuto situaci vždy zvládl a nedošlo k úplnému pádu systému. Testy také potvrdily předpoklad 
vítězství přístroje od Samsungu, ten jednoznačně porazil zařízení od HTC.

Konečným výsledkem toto testu je ovšem zjištění optimálního rozlišení pro skenování 
čárových kódů kde v případě HTC nedostatečná kvalita fotoaparátu znemožňuje realné použití 
tohoto přístroje.  Přístroj  od Panasonicu si  ovšem zcela  bez problému vystačil  i  s  nejnižším 
rozlišením. Tato volba zároveň poskytuje i rozumnou dobu zpracování která u vyšších rozlišení 
bez problému přesáhne i několik minut. Zajímavým zjištěním také byla stoupající chybovost 
analýzy s rostoucí velikosti dat. Kompletní vysledky zobrazují tabulky 4 a 5 .
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Rozlišení v px Průměrný čas v ms Úspěšnost

160x120 2267 0%

320x240 8490 100%

640x480 36825 100%

1280x 960 X 0%

1600x1200 X 0%

Tabulka 3: Výsledky testu analýzy čárového kódu pro přístroj HTC P3600 

Rozlišení v px Průměrný čas v ms Úspěšnost

320x240 6570 100%

640x480 25043 100%

1280x 960 104001 80%

1600x1200 182495 60%

2048x1536 X 0%

Tabulka 4: Výsledky testu analýzy čárového kódu pro přístroj Panasonic i900

Následně jsme zkoumali rychlost přenosu dat. U tohoto testu jsme měřili hlavně dobu 
odesílaní originální fotky na server jelikož v opačném směru se posílá pouze upravený obrázek 
jehož  velikost  je  oproti  originálu  zanedbatelná.  Zde  bylo  využito  sítí  GPRS\EDGE  podle 
možností  operátora  a  bezdrátové  sítě  WiFi.  Srovnání  těchto  sítí  je  sice  trošku  nepatřičné 
vzhledem k teoretickým rychlostem dosažitelných na WiFi které jsou nesrovnatelně vyšší než 
rychlosti  dosažitelné za pomoci využití technologie GPRS nebo EDGE tyto sítě ovšem mají 
hlavní výhodu ve své dostupnosti. Pokrytí jednotlivých operátoru dnes již zahrnuje téměř 95% 
území České republiky a to minimálně jednou z uvedených technologií zpravidla se však dnes 
již tato hodnota týká obou typů jak GPRS tak i EDGE.

Výsledky těchto testů rychlosti nejsou vůbec překvapivé a jednoznačně z nich vyplývá 
jako  nejvhodnější  varianta  připojení  prostřednictvím  WiFi  případně  kombinace  WiFi  s 
připojením GPRS/EDGE kde je využití  těchto mobilních služeb pouze v případě nutnosti  a 
nedostupnosti sítě WiFi.

Technologie připojení Průměrný dosažený čas downloadu v ms

WiFi 1109

GPRS/EDGE 7063

Tabulka 5: Výsledky měření rychlosti stahování obrázků

Technologie připojení Průměrný dosažený čas uploadu v ms

WiFi 4028

GPRS/EDGE 10663

Tabulka 6: Výsledky měření rychlosti nahrávání obrázků
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10. Závěr
V  této  práci  se  nám  podařilo  navrhnout  řešení  využívající  prvky  současné  SOA a 

možnosti  hardwarové  platformy  smatphone,  tak  i  softwarové  platformy  .NET  Compact 
Framework.  Kombinací  těchto technologií  vniklo řešení  s  pracovním názvem PocketAdmin 
umožňující jak zprávu skladu, tak i samotného e-shopu.

Toto řešení bylo následně integrováno do již používaného internetového obchodu pomocí 
webových služeb.  Vzhledem k modulárnosti  vzniklého sytému nebude v budoucnu problém 
aplikaci rozšířit o další funkce, které momentálně postrádá. Při vývoji aplikace vznikla potřeba 
komponenty editoru  wysiwg  pro  platformu  .NET Compact  Framework  na  internetu  nebyla 
nalezena žádná použitelná varianta, většina těchto editoru v C# je zaměřena na platformu ASP, 
čímž  se  stávají  nepoužitelnými  s  omezenými  zdroji  .NET  Compact  Frameworku  v  tomto 
případě nás nelimituje výkon hardware, ale podpora jazyka JavaScript a změny v BCL, ovšem 
tento stav se může v budoucnu změnit.

Další  komponentou,  která  brání  reálnému  nasazení  aplikace  je  knihovna  pro  čtení 
čárových kódů, kde již sice existuje použitelné komerční řešení. To však v případě nasazení u 
zákazníka vyžaduje pořízení licence. Bohužel většina opensouce řešení je zcela nepoužitelná a 
zaostává za komerčními produkty v mnoha směrech.

Dále je zde otázka zabezpečení , to je nutno integrovat do služby a zpráv. Tato úprava by 
byla výhodnější než současné řešení pomocí OpenVPN ze dvou hlavních důvodů.

Prvním je snadnější instalace systému tyto komplikace vyplývají z nutnosti instalovat a 
nastavovat OpenVPN jak na serveru tak i v Pocket-PC.

Druhým je skutečnost že ne vždy zajištěné podpory tunelovaní na síti v některých sítích 
muže být dokonce zakázané.

A posledním je dodržení  požadovaných vlastnosti  zprávy kladené architekturou SOA. 
Nicméně i přes tyto nedostatky vznikl života schopný systém plně implementující požadované 
funkce.
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Přílohy

 A.Konfigurační soubor OpenVPN serveru
#Port na kterem bude server poslouchat
port 1194 
proto udp 
dev tun 
ca ca.crt 
cert server-baga.crt 
key server-baga.key  
dh dh2048.pem 
# adresa virtualni site
server 172.18.0.0 255.255.0.0 
ifconfig-pool-persist ipp.txt 
push "route 172.18.0.0 255.255.0.0" 
client-config-dir ccd 
keepalive 10 120 
# Pouzita sifra
cipher BF-CBC        # Blowfish (default) 
comp-lzo 
persist-key 
persist-tun 
# status log
status openvpn-status.log 
verb 3 

33



 B.Konfigurační soubor OpenVPN klienta
#Adresa serveru
remote 85.132.219.86 1194 
client 
proto udp 
nobind 
dev tun 
comp-lzo 
verb 3 
ns-cert-type server 
resolv-retry infinite 
persist-key 
persist-tun 
cipher blowfish 
#Cesta k certifikatum
ca "\\Program Files\\OpenVPN\\config\\ca.crt" 
cert "\\Program Files\\OpenVPN\\config\\client-mobile.crt" 
key "\\Program Files\\OpenVPN\\config\\client-mobile.key" 
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 C.Přehled nejpoužívanějších 1D čárových kódů
Název Rok vzniku Ukázka kódu

Code 2/5 1968

Prokládaný 2/5 1972

UPC 1973

Code 3/9 1974

EAN13 1976

Code 11 1978

Code 128 1981

Code 93 1982

Tabulka 7: Přehled nejpoužívanějších 1D čárových kódů
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Obrázek 11: BCL .NET Framework[12]
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Obrázek 12: BCL .NET Compact Framework[12]

Sy
st

em
.W

eb
Sy

st
em

.W
eb

C
on

fig
ur

at
io

n
C

on
fig

ur
at

io
n

Se
ss

io
nS

ta
te

Se
ss

io
nS

ta
te

C
ac

hi
ng

C
ac

hi
ng

Se
cu
rit
y

Se
rv
ic
es

D
es

cr
ip

tio
n

D
es

cr
ip

tio
n

D
is

co
ve

ry
D

is
co

ve
ry

Pr
ot

oc
ol

s
Pr

ot
oc

ol
s

U
IU
I H
tm

lC
on

tr
ol

s
H

tm
lC

on
tr

ol
s

W
eb

C
on

tr
ol

s
W

eb
C

on
tr

ol
s

Sy
st

em
.W

in
Fo

rm
s

Sy
st

em
.W

in
Fo

rm
s

D
es
ig
n

C
om
po
ne
nt
M
od
el

Sy
st

em
.D

ra
w

in
g

Sy
st

em
.D

ra
w

in
g

Im
ag

in
g

Im
ag

in
g

D
ra
wi
ng
2D

Te
xt

Pr
in

tin
g

Pr
in

tin
g

Sy
st

em
.D

at
a

Sy
st

em
.D

at
a

Sy
st

em
.X

m
l

Sy
st

em
.X

m
l

D
es

ig
n

D
es

ig
n

AD
O
.N
ET

Sq
lS
er
ve
rC
e

Sq
lC
lie
nt

Xs
lt/

XP
at

h
Xs

lt/
XP

at
h

Xm
lD
oc
um
en
t

Se
ria

liz
at

io
n

Se
ria

liz
at

io
n

R
ea
de
r/W

rit
er
s

Sy
st

em
Sy

st
em

   

G
lo
ba
liz
at
io
n

Te
xt

Se
cu
rit
y

C
ol
le
ct
io
ns

R
es
ou
rc
es

R
ef
le
ct
io
n

N
et

IO

Th
re
ad
in
g

D
ia
gn
os
tic
s

Se
rv

ic
eP

ro
ce

ss
Se

rv
ic

eP
ro

ce
ss

C
on

fig
ur

at
io

n
C

on
fig

ur
at

io
n

R
un

tim
e

R
un

tim
e

In
te

ro
pS

er
vi

ce
s

In
te

ro
pS

er
vi

ce
s

R
em

ot
in

g
R

em
ot

in
g

Se
ria

liz
at

io
n

Se
ria

liz
at

io
n


	1. Úvod
	2. Aktuálně dostupná řešení skladových systému
	 2.3  dialog 3000S
	 2.4  myAvis 
	 2.5  Entry 
	 2.6  Experio
	 2.7  FAKTURACENet PDA
	 2.8  GT Track
	 2.9  Inventura
	 2.10  Mobilní skladník 
	 2.11  Závěr a zhodnocení rešerše
	dialog 3000S 
	myAvis
	Entry
	Experio
	FAKTURACENet PDA
	GT Track
	Inventura
	Mobilní skladník


	3. Požadavky na aplikaci
	4. Windows mobile a .net compact framefork
	 4.3  Operační systémy pro platformu Smartphone 
	 4.4  Android
	 4.5  Symbian
	 4.6  iPhoneOS
	 4.7  Linux
	 4.8  Windows Mobile
	 4.9  Závěr a zhodnocení operačních systémů
	 4.10  .NET Framework a .NET Compact Framework
	 4.10.1  .NET Framework 
	 4.10.2  .NET Compact Framework


	5. SOA – Servisně orientovaná architektura
	 5.3  Současná SOA
	 5.4  SOA budoucnost
	 5.5  WSDL – Web Service Description Language
	 5.5.1  Abstraktní část WSDL
	 5.5.2  Konkretní část WSDL

	 5.6  SOAP - Simple Object Access Protocol
	 5.6.1  Zprávy 
	 5.6.1.1  Hlavička
	 5.6.1.2  Tělo zprávy


	 5.7  Registry služeb
	 5.7.1  UDDI - Universal Description, Discovery and Integration
	 5.7.2  WSIL - Web Services Inspection Language
	 5.7.3  Zhodnocení vyhledávacích mechanizmů

	 5.8  Webové služby jako celek

	6. Čárové kódy
	 6.3  BarcodeScanner od Microsoftu
	 6.4  Bytescout BarCode Reader SDK
	 6.5  www.barcodelib.com
	 6.6  DTK Barcode Reader SDK
	 6.7  OpenSource
	 6.8  Zhodnocení knihoven pro čtení čárových kódů

	7. DirectShow a Camera API
	8. Implementace
	 8.3  Návrh služeb pro PocketAdmin
	 8.4  Bufferování dat pro formuláře
	 8.5  Přenos dat mezi vlákny
	 8.6  Přenos a zpracování obrázků
	 8.7  Bezpečnost

	9. Testování
	10. Závěr
	11. Reference
	Přílohy

