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Anotace 

Cílem této práce byla implementace EPCIS BizTalk v prostředí laboratoře CPIT. Cílem 

bylo také vytvořit vzorový příklad dodavatelského řetězce 2-3 firem, které využívají RFID 

tagů. V první části je proveden obecný teoretický rozbor EPCIS . Dále je práce věnována 

popisu charakteristiky konkrétního EPCIS a to BizTalk RFID.A to jak teoretickému popisu 

jeho komponent, tak i praktickému využití tohoto softwaru. V praktické části je popsáno, 

nastavení a připojení čtecích zařízení k BizTalku. Jsou vytvořeny procesy, které řídí 

ukládání dat. V poslední části je vysvětleno jak jednoduše a rychle zpřístupnit výsledky 

práce s BizTalkem  uživatelům.  

Klíčová slova: EPCIS, BizTalk RFID, čtecí zařízení, RFID tag,  

 

 

 

 

Summary 

The aim of this work was the implementation of the EPCIS BizTalk CAIT in a laboratory 

environment. The aim was also to create a model example of supply chain 2-3 companies 

using RFID tags. The first part is made a general theoretical analysis of the EPCIS. Further 

work is devoted to describing the characteristics of a particular EPCIS and BizTalk 

RFID.A both theoretical description of its components, and the practical use of this 

software. The practical part describes the settings and connect readers to BizTalk. 

Procedures are established, which manages data storage. In the last section explains how to 

easily and quickly access the work with the BizTalk to the  users.  

Keywords: EPCIS, BizTalk RFID, reading device,RFID tag, 
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1. Úvod 

Cílem mé diplomové práce byla implementace Microsoft BizTalk Serveru 

RFID do prostředí laboratoře CPIT. Dále pak vytvoření vzorového příkladu 

implementace tohoto systému do dodavatelského řetězce tří firem. První dvě firmy jsou 

dodavateli počítačových součástek. Ty dodávají třetí firmě (spotřebiteli), který je 

využívá ke kompletaci počítačových sestav. Účelem nasazení RFID technologií a 

BizTalk Serveru je efektivní sdílení informací o pohybu označeného zboží. Pak je 

schopen výrobce sledovat pohyb svého produktu, například i ve firmě svého 

obchodního partnera a naopak. V prvních kapitolách věnuji pozornost teoretickému 

rozboru problematiky. Popisuji co je EPCIS, EPC, a jaký je mezi nimi vzájemný vztah. 

Podrobně popisuji standart EPCIS, jeho vlastnosti. Také vysvětluji  co jsou to RFID 

tagy a jakou mají funkci. Část práce je také věnována popisu všech částí BizTalk 

serveru a BizTalk Serveru RFID.  V dodavatelském řetězci se předpokládá, že jsou 

všechny produkty označeny RFID tagy. Tyto tagy pak jednoznačně identifikují dané 

produkty, na rozdíl od čárových kódů, lze identifikovat každý konkrétní produkt. Na 

vhodná místa ve firmách, které jsou součástmi dodavatelského řetězce, jsou umístěny 

RFID čtečky.  Tyto čtečky ve svém dosahu snímají rádiofrekvenční metodou 

procházející tagy. Pomocí BizTalk serveru lze dané čtečky ovládat a propojit s dalšími 

informačními systémy firmy. Především s SQL serverem, do kterého BizTalk ukládá 

informace o snímaných tazích a případně i BizTalk serverem, který slouží jako 

rozhraní mezi různorodými systémy v dodavatelském řetězci.  

V prostředí laboratoře mi byl přidělen počítač, na který jsem nainstaloval 

potřebný software. Po té jsem   připojil přidělené čtečky jak do elektrické tak i datové 

sítě. K daným čtečkám bylo nutné vyhledat vhodné komunikační protokoly a zjistit 

potřebné technické detaily jejich připojení. Po té my bylo propůjčeno několik RFID 

tagů, které reprezentovaly označené zboží. Pomocí RFID manageru jsem vytvořil 

všechny procesy, reprezentující čtecí brány ve všech třech firmách.  Pomocí těchto 

procesů jsou pak informace o tazích ukládány do databází SQL serveru, kde jsou 

k dispozici podnikovým informačním systémům. Průchod tagů jednotlivými čtecími 

branami, byl simulovaným postupným spouštěním čtení, tak jak by následoval v daném 

řetězci. Ke konci práce se věnuji formě prezentace získaných informací pro běžné 
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zaměstnance firem v dodavatelském řetězci. Pomocí modulu Reporting Services jsem 

vytvořil reporty, které jsou dostupné z internetových prohlížečů.   

1.1 EPCIS 

Electronic product code information services je globálním standartem pro 

bezpečnou výměnu dat v rámci sítě EPC global. Tento standart je určen zejména pro 

firemní využití. Poskytuje obchodním partnerům přehled o výskytu a pohybu objektů jejich 

zájmu v logistickém řetezci. Objekty, označené EPC kody, je možné sledovat pomocí sady 

rozhraní, které poskytují užitečné aktuální informace, jenž lze efektivně sdílet. Přitom je 

EPCIS standart nezávislý na druhu odvětví, ve kterém organizace působí, jedná se o 

multioborovou normu. Je navržená tak, aby byla kompatibilní s celou řadou podnikových 

prostředí a také jejich bezpečnostními pravidly.  Má tedy sloužit jako doplnění stvávajících 

informačních systémů ve firmách. V průběhu vykonávání obchodních činností, jsou 

snímány EPC kody, umístěné na jednotlivých objektech a poskytují informace o tom, o 

jaký přesně objekt se jedná (název, druh), kde se nachází, kdy  a jakým rozhraním byl 

sejmut.  A také v jakém stavu nebo v které části logistického řetezce se nachází. Velký 

důraz je kladen na bezpečnost dat. Každý z participujících obchodních partnerů má přímou 

kontrolu nad svými údaji a sám rozhoduje o tom, které informace si přeje sdílet. EPCIS byl 

vyvíjen na základě požadavků koncových uživatelů a testován v mnoha firmách, zemích na 

světě. Na základě zkušeností z těchto testů vzniklo finální řešení, které je začně univerální, 

má tedy minimálni nároky na přizpůsobování a implementaci do jednotlivých organizací.  

ECIS je součástí globální sítě EPC. Oba tyto produkty jsou dílem neziskové 

organizace EPC global, která vznikla v roce 2003 sdružením organizací využívajích EPC. 

Jejím úkolem je hlavně technická standartizace využívání EPC. Globální EPC síť je 

standartem pro rádiofrekvenční identifikaci objektů. Elektronic produkt code (EPC) je 

v podstatě číslo, jednoznačně identifikující daný objekt či produkt v logistických řetezcích 

organizací. Jeho nosičem je tzv. RFID tag, jehož součástí je čip nesoucí data a vysílač. 

Toto je pevně připojeno ke sledovanému produktu a v předem určených mistech se 

nacházejí snímací brány se čtečkami. Jejich prostřednictvím jsou EPC kody dále předávány 

do globální EPC sítě a posléze, pomocí EPCIS sdíleny mezi jednotlivými obchodními 

partnery. Stejně tak například čárový kod je i EPC kod složen z čísel identifikujích výrobce 
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a druh produktu. Výhodou oproti čárovému kodu je ovšem i přítomnost sériového čísla 

produktu, který umožnuje identifikaci dvou produktů stejného druhu. Spojením RFID 

technologií do globální sítě a sdílení dat z pozorování vzniká, jakýsi „internet“ věcí, jehož 

součástí jsou toky hmotných objektů a toky dat ve virtuálních cestách využívající 

standartní datové cesty. 

1.2 Vztah mezi EPCIS a EPC globální sítí 

Jak již bylo řečeno EPCIS je dílčí součástí globální EPC sítě. Přesněji řečeno je 

jednou z jejich vrstev. Nachází se v architektuře EPC globální sítě, v její nejvyšší vrstvě. 

To znamená, že je nad úrovní (vrstvou) hrubých EPC pozorování i nad úrovní filtrovaných 

pozorování. Pozorováním zde myslím sejmutím EPC kodu z RFID tagu jednou ze čteček, 

snímacích bran atd. Vztah mezi EPCIS a EPC znázorňuje obrázek č.1. Modře označené 

prvky na obrázku ukazují role jednotlivých hardwarové či softwarové části sítě, zatím co 

zeleně označené části jsou rozhraní mezi částmi sítě, která jsou řízena globálními EPC 

standarty. V některých zvláštních případech může určitý hardwarový nebo softwarový 

prvek plnit více zde zakreslených funkcí v síti. Jedná se například o speciální tzv. chytré 

čtečky. Ty plní úlohu RFID čtecího zařízení a zároveň roli middlewaru s tím, že čtecí 

protokol je interní součásti tohoto přístroje. Také se někdy vyskytují celé aplikace, které 

plní zároven více funkcí v síti. Jde především o systémy skladového hospodářství, ty plní 

úlohu  EPCIS Capturing Application (snímací aplikace), EPCIS-enabled Repository 

(úložiště záznamů o čteních EPC kodu), EPCIS Accessing Application (přístupová 

aplikace, pro využití EPC dat pro obchodní rozhodnutí.  

EPCIS se v zásvislosti na prvcích, vyskytujících se v nižších vrstvách, liší od EPC 

globální sítě ve třech hlavních aspektech.  

 EPCIS explicitně uchovává historická data o zaznamenaných čtení EPC kodů, 

nižší úrovně EPC sítě jsou určeny pro real-timové zpracovávání dat (probíhající 

v reálném čase).  

 EPCIS nepracují pouze s přečtenými daty s EPC kodu, ale i s doplňujícími 

informacemi. Zasazují je do celkového kontextu a přidělují specifický vyýznam 

v obchodních a analytických procesech. Významově je událost na EPCIS úrovni 

mnohem důležitější, než na úrovni snímaní tagů. A to i přesto, že pracuje 
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s naprosto identickýcmi EPC daty, avšak k dané situaci přiřazuje konkrétní 

souvislosti s probíhajícím obchodním procesem nebo místem, ve kterém byl daný 

EPC kdo pozorován.  

 Protože EPCIS slouží ke sdílení dat mezi několika obchodními partnery, lze 

předpokládat, že každý z nich využívá jiné počítačové systémy. To znamená, že 

společné problémy a úlohy, které se objeví, řeší různými metodami. Z tohoto 

důvodu je EPCIS přizpůsobena různorodým prostředím, které jsou značně odlišné 

od nižších vrstev EPC globální sítě. 

 

Obrázek 1: Architektůra EPCIS s EPC  
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Následuje popis jednotlivých části EPC globální sitě s EPCIS tak,  jak je zobrazuje 

obrázek č.1. 

a) Readers- Snímají RFID tagy pokud jsou ve čtecí zone. 

b) Reader protocol interface- Určují řízení a dodávku surových RFID tagu ze čteček do   

Filtering & Collection. Říkají čtečka A videla tag B v čase T. 

c) Filtering & Collection- filtruje a sbírá přečtené tagy, v průběhu časových intervalů 

určených EPCIS Capturing Application. 

d) Filtering & Collection (ALE) Interface- Definuje řízení a dodávku filtrovaných a 

posbíraných tag dat z Filtering & Collection role to the EPCIS Capturing Application role. 

Událost říká: následující EPC bylo pozorováno na logickém čtecím místě v mezičase T1 až 

T2. Kde list EPC nemá duplikáty a musí být filtrován kritérii definovanými v EPCIS 

Capturing aplikaci. 

e)EPCIS Capturing Application- Kontroluje operace podřízených vrstev a koordinuje 

s nimi funkce dalších zapojených zdrojů dat, čímž vytváří obchodní kontext pro nedávné 

pozorování RFID tagů. Slouží také k zobrazování informací pro lidské operátory systémů, 

pokud nastane neočekávána situace v obchodním řetězci, umožní realizovat adekvátní akce 

vedoucí k návratu do normálu.  EPCIS Capturing Application obsahuje informace o 

probíhajích obchodních procesech. Je schopna v jeho určitých krocích obchodních procesů 

využívat zachycená data, která jsou v daném kroku vyžadována pro jeho splnění. Pracuje, 

jak se složitými úlohami, které se skládájí se zachycování a filtrací několika pozorování na 

jednou a jejich přiřazení, k jednomu nebo víceru obchodních procesů nebo s zcela 

lineárními operacemi jako je, například skladovací proces. Toto může být tak jednoduchá 

operace, že nebude vyžadovat žádné dodatečné akce v rámci EPCIS Capturing 

Application. Pošle zachycené EPC kody z filtrovací a shromažďovací vrstvy rovnou do 

EPCIS úložiště.  

 f) EPCIS Interfaces- Rozhraní EPCIS aplikací jejichž prostřednitcvím probíhá datová 

komunikace mezi obchodními partnery. Pomocí těchto rozhraní proudí data do EPCIS 

úložišť jednotlivých aplikací. Lze jimi také zpřístupnit data z těchto úložišť pro EPCIS 

přístupové aplikace (EPCIS Accesing aplication). Například při kompletování dodávky ve 

skladě organizace, před jeho fyzickým přesunem do organizace obchodního partnera, se 

výrobky shromaždují na paletách. V takovém případě by došlo v rozhraní k události, která 

by říkala, že v místě M a v čase T bylo ověřeno shromáždění daných prvků na paletě P. 
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 EPCIS standart obsahuje tři druhy rozhraní. První z nich je EPCIS Capturing 

interface. Volně přeloženo EPCIS zachycující rozhraní, čemuž odpovídá i jeho funkce. 

Zachycuje data, přicházející od obchodních partnerů a určuje za jakých podmínek a do 

jakých dalších systémů budou přijatá data putovat. Většinou se jedná o aplikace, pracující 

v reálném čase, ale jde i o EPCIS úložiště dat. Jedním z nich jsou také výše zmíněné 

přístupové aplikace. Druhým typem jsou EPCIS Querry Control Interfaces. Ty mají za 

úkol definovat způsoby, jak obchodní partneři získávají data pomocí přístupových aplikací. 

A koordinuje jejich činnost s činností EPCIS datovými úložišti. Pracuje ve dvou modech a 

to, buď synchronním, nebo asynchronním. V synchronním modu vytvoří uživatel dotaz a je 

mu okamžitě odpovězeno. V asynchronním modu vytvoří uživatel jakousi v podstatě 

dávku, která obsahuje několik dotazů. Tyto jsou cyklicky spouštěny a uživatel obdrží 

odpověď na všechny najednou, ovšem s určitým časovým zpožděním. K tomuto účelu je 

využíván třetí druh rozhraní tzv. Query Callback Interface.  

g) EPCIS Accessing Application- Zajištuje, s podporou EPC dat o produktech, všechny 

obchodní procesy mezi partnery. Jako jsou skladové hospodářství, dodávání, přijímání, 

historická výkonnostní analýza atd.  

h) EPCIS enabled Repository- Uložíte, kde se uchovávají informace o událostech 

v zachytávácím rozhraní tak, aby mohly být později použití k zodpovězení dotazů.  

Ch)Partner Application – Systémy obchodních partnerů vykonávají stejné funkce jako 

EPCIS Accessing Application. Pomocí vnějších odpovídajících sítí. Může jim být povolen 

přístup k podmnožině informací, dostupných z  EPCIS Capturing Application nebo do 

EPCIS Repository. 

I) ONS- Je to síťová služba, která slouží k vyhledávání ukazatelů do EPCIS úložišť. 

Prohledává všechna data, od EPC manažérských čísel až po celé EPC kody. K danému 

EPC kodu najde v úložištích data. To znamená, že podle přidělení výrobcem k danému 

produktu přiřazuje EPC kod. 

Tyto rozhraní jsou navržena tak, že při sestavování EPCIS globální sítě nezáleží 

na technických detailech implementace nižších vrstev. Realizace vyšších vrstev bude vždy 

stejná, není závislá na vrstvách nižších. Například Reader Protocol Interface izoluje vyšší 

vrstvy od toho, jaké jsou v implementaci použity typy snímačů, a RF protokoly. Pokud by 

byly nahrazeny jiným druhem snímačů, informace o jeho činnosti zůstává v nadřazené 

vrstvě pořád stejná. Podobně funguje The Filtering & Collection Interface díky, kterému 
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můžeme volit různé metody snímání tagů a různé události ke spouštení časových intervalů, 

během něhož dochází k akumulaci snímání tagů.   

Pro technickou realizaci EPCIS sítě rovněž není rozhodující, jakým způsobem 

jsou podnikovými aplikacemi vykonávány kroky obchodních procesů. Není důležité, zda 

byly snímané EPC kody v daném časovém intervalu, přečteny statickou čtečkou na rámu 

pásového dopravníku nebo jestli sejmutí realizoval mobilní pracovník, používající 

přenosnou ruční čtečku EPC kodu. Návrh vyšších vrstev sítě opět toto neovlivní. Rozdíl 

bude pouze v typu události, která bude zachycena ve vrstvě Filtering & Collection level a 

zpracování EPCIS Capturing vrstvou bude také mírně odlišné. Tím, že jsou snímané data 

ukládána do úložišť a logicky oddělována od pravidel realizace obchodních procesů, je 

možné tyto data používat i jako data historická.  

1.3 EPCIS vlastnosti   

Takovýto charakter vyšších vrstev EPCIS sítě na ně klade vyšší požadavky. 

Protože umožnuje pracovat i s historickými daty, musí obsahovat širokou škálu 

přístupových technik k těmto datům. Obecná povaha vyšších vrstev má za následek práci 

na mnoha různých obchodních procesech, to znamená práci s několika různými datovými 

typy. Zároveň musí umožnit variabilní skládání a návaznost kroků v obchodních 

procesech. Dalším požadavkem je nasaditelnost v různých uživatelských prostředích, 

odvíjejících se od oblastí podnikaní obchodních partnerů. Jejich podnikové aplikace jsou 

značně odlišné, a proto musí být EPCIS síť přizpůsobivé při napojování na různé systémy. 

Z těchto důvodu jsou standarty, popisující EPCIS globální síť, obecnými rámcovými 

specifikacemi a ty jsou dále detailně rozpracovány směrnicemi. Rámcové specifikace jsou 

navrženy tak, aby byly: 

 

 Vrstvené- Částečně, vrstvená. Obecná struktura a význam dat jsou tvořeny 

odděleně od detailů toho, jak je k nim aplikacemi přistupováno. Také nejsou 

vázány na konkrétné protokoly rozhraní. Tím je EPCIS nasaditelná v různých 

organizacích a variabilní behěm svého života s tím, že zachovává nezměněnou 

strukturu a význam použitých dat.  

 Rozšiřetelné- Jádro specifikací obsahuje soubor stěžejních a obecně použitelných 

datových typů a operací s nimi. Navíc má také možnost toto jádro rozšířit o prvky 
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specifické pro danou oblast nasazení a uživatelské prostředí. Tato nadstavba, kromě 

uspokojení požadavků kladených na síť specifickým prostředím, poskytuje 

možnost rozvíjet daný standart souběžně s vývojem organizace v průběhu jeho 

životního cyklu. 

 Modularita- Vrstvená a rozšiřitelá struktura umožnuje specifikaci částí v EPCIS 

siti různými dokumenty, ale zárověň zaručuje soudržnost sitě jako celku.   

1.4 Vrstvy EPCIS sítě 

 Abstract data model layer- Určuje obecně strutkturu dat, je to jediná vrstva, 

která není rozšiřitelná samotnými uživateli, ale pouze změnou standartu EPCIS 

sítí. Obsahuje všeobecné požadavky na vytváření definic dat, které jsou posléze 

využívány v Data definition Layer. 

  Data Definition Layer- Přisuzuje smysl, význam abstarktní struktuře dat, určuje co, 

která data popisují. Definuje také, která data jsou transportována mezi obchodními 

partnery. Popis dat je ještě do jisté míry obecný, je zde specifikován Core Event 

Types modul.  

 Services Layer- Definuje funkci komunikačních rozhraní. Obsahuje dva moduly, 

které tyto funkce zajištují. Core Capture Operation Modul a  Core query 

Operation  Modul.  

 Vazby- Popisují konkrétní definice dat v Data definition layer nebo Servis 

moduly. Pro definice dat nebo servis modul může existovat jákoliv vazba. Pro 

ddefinice dat v  Core Event Types data definition module jsou vytvořeny vazby na 

XML schémata pro The EPCIS Capture Interface in the Core Capture Operations 

Module to jsou vazby pro HTTP, atd. Další typy vazeb na další typy modulů jsou 

dostupné ve specifikacích standardu.  

1.5 Rozšiřitelnost 

To, že je EPCIS tvořena vrstvami, podporuje její rozšiřitelnost a znovu 

použitelsnost. Jedna konrétní vrstva může být použita ve více implamentacích EPCIS sítě. 

Například v implemenatci u firmy A může být pro definece dat v core tevent types data 

definition modulu používáná vazba na XML schémata, ale v jiné implementaci ve firmě B 
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může být pro stejný příklad použita vazba na soubor ve formátu CSV. Kromně znovu 

použitelnosti vrstev nabízí EPCIS i několik univerzálních mechanismů rozšiřitelnosti. 

 Vytváření podtříd- Data v data definition vrstvě jsou popisována pomocí 

objektově orientovaného modelování. To znamená, že jsou tvořena třídami a 

objekty. Samotná rozšiřitelnost spočívá v možnosti vytvořit nové podtřídy, které 

rozšíří dané třídy o nové oblasti. Instance, tedy objekty dané podtřídy, mohou být 

použity v jakémkoliv kontextu, ve kterém se používá nadřazená třída.  

 Body rozšíření (Extension points)- Jsou to body, kde je možné rozšiřovat původní 

standarty EPCIS v oblasti definicí dat a specifikací služeb, bez vytváření nových 

podtříd. Většinou jde o rozšíření funkcionality, požadované zákazníkem při 

zakoupení EPCIS systémů, jenž v základní verzi zcela zákazníkovi nevyhovuje.  

1.6 Modularita 

Celá EPCIS není narvžena jako jeden celistvý systém, ale je rozdělena na moduly. 

Vrstvená struktura a rozšiřující mechanismy umožnují vznik a propojování modulů do 

jednoho celku. I když v dokumentaci jsou moduly a rozhraní mezi nimi jasně definovány, 

v praktické implementaci nemusí být explicitně určeny nebo viditelné hned na první 

pohled. V konrétních případech může definice modulů, tak, jak jsou popsány ve 

specifikacích, odpovídat několika různým softwarovým produktům nebo naopak jeden 

software plní funkce nadefinované pro několik různých modulů.    
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2. Charakteristika EPCIS BizTalk 

BizTalk server je softwarovým produktem firmy Microsoft. Právě pomocí tohoto 

produktu lze v globální EPCIS síti propojovat informační systémy partnerů, tedy většinou 

firem, které jsou součástí dodavatelských řetězců. Robustní architektura a 25 

multiplatformních adaptérů, umožňuje nejen propojení informačních systémů partnerů 

mezi sebou, ale také interních modulů informačních systémů v rámci jedné firmy.  

Navíc kromě této funkcionality poskytuje BizTalk prostředky pro posílání a 

příjímání zpráv, monitorování obchodních procesů, EDI (elektronická výměna 

dokumentů), schopnost pracovat s RFID technologiemi a mnoho dalšího. BizTalk není sám 

o sobě schopen fungovat. K tomu, abychom ho mohli efektivně využívat, je ho nutno 

propojit s několika dalšími technologiemi a produkty firmy Microsoft. Jsou to SQL server, 

který slouží jako úložiště dat, pro vývoj aplikací využívaných BizTalk serverem je 

využíváno Visual Studio, základ celého BizTalk serveru je postaven na technologii 3.5 

.Net framework. Protože propojování několika odlišných informačních systémů, 

softwarových produktů a technologií je značně komplikované, obsahuje BiTalk server 

rozsáhlou škálu technologických prvků, které jsou schématicky zobrazeny na přiloženém 

obrázku č.2.  

.  
Obrázek 2: Komponenty BizTalk Serveru 
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Jak je vidět, jádrem je tzv. BiTalk Server Engine. Ten se skládá ze dvou hlavních 

částí. První je Messaging Component, druhou modul pro tvorbu ochrestrací. Pomocí 

Messaging Componentu BizTalk komunikuje se ostatními softwary. S využitím adaptérů 

pro druhy komunikace Biztalk podporuje různé druhy protokolů, datových formátů 

zahrnutých ve webových službách a mnoha dalších. Orchestrace jsou graficky popsané a 

posléze vykonávané procesy. Tím, že je v architektuře, modul pro tvorbu orchestrací 

umístěn na vrcholu Messaging componentu, umožňuje předpřipraveným orchestracím 

implementovat řídící logiku pro vykonávané obchodní procesy. Na jádro jsou dále 

napojeny další moduly Biztalk serveru. Jsou jimi Business Rule Engine,a Group Hub, 

Enterprise Single Sign-On (SSO), business Activity Monitoring. Business Rule Engine 

zpřístupňuje všechna obchodní pravidla, jimiž se řídí vytváření a řízení vytvářených 

orchestrací. Group Hub slouží vývojářům a administrátorům systému upravovat a měnit 

jádro a vytvořené orchestrace. Enterprise Single Sign-On (SSO) ověřuje authentifikace 

data přenášenými mezi systémy fungujícími na operačním systému windows a ostatními. 

Business Activity Monitoring slouží k monitorování probíhajících obchodních procesů a 

zobrazují  informace v terminologii srozumitelné pro pracovníky vedení firmy. 

V současné době, některé obchodní procesy, využívají jedné určité části 

podnikových informačních systémů, ale velká většina z nich závisí na několika různých 

systémech najednou. Tyto systémy jsou provozovány na softwarech, které povětšinou 

vznikali v jiných obdobích vývoje IT technologií, a tudíž využívají odlišné technologie, 

platformy.  Vyřešení tohoto problému a automatizace obchodních procesů je odborníky 

nazýváno několika různými termíny, jako jsou například- business process automation 

(BPA), business process management (BPM). Bez ohledu na to, který termín je používán, 

musíme v tomto odvětví počítat se dvěma nejdůležitějšími scénáři. Jsou to integrace 

aplikací v rámci organizace – enterprise application integration (EAI) a integrace aplikací 

v rámci dvou a více organizací mezi sebou-  business-to-business (B2B). 

Na obrázku č.3 níže je zobrazeno jádro BizTalk serveru pro scénář integrace 

uvnitř jedné organizace. V tomto případě se jedná o příklad podávání objednávky 

chybějících produktů, či komplementů výroby firmy. Jádro komunikuje se třemi 

oddělenými aplikacemi systému a to aplikací spravující skladové hospodářství (Inventory 

aplication), ERP aplikací a aplikací pro doplňování zásob. Aplikace skladového 

hospodářství, která funguje například na platformě firmy IBM, zjišťuje, že zásoba 
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uskladněné položky dochází. V tom okamžiku vytvoří a odešle do jádra BizTalk serveru 

žádost o objednání  

 
Obrázek 3: Integrace v jedné organizaci 

dalších zásob. Následně je tato žádost zpracována orchestrací určenou pro tento obchodní 

proces a vygenerována zpráva o nákupu objednávky, která je odeslána do ERP systému. 

Ten po zpracování zprávy zasílá zpět vyplněnou zprávu, která je opět přičiněním 

naprogramované orchestrace zaslána aplikaci pro doplňování zásob, která podá kompletně 

zpracovanou objednávku. V tomto příkladě každá z aplikací komunikuje prostřednictvím 

jiného protokolu a funguje na odlišné platformě. Kromě uvedené IBM, může jít například 

o operační systém UNIX u ERP systému a .NET aplikaci v případě aplikace doplňování 

zásob. Z těchto důvodů musí být BizTalk server schopen komunikovat s jednotlivými 

aplikacemi v jejich původním komunikačním protokolu. Důležité je také to, že žádná dílčí 

aplikace nemá povědomí o celkovém kontextu obchodního procesu, kterého se účastní. 

Vše je koordinováno orchestrací.  

 
Obrázek 4: Integrace ve více organizacích 
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Další schéma popisuje druhý případ využití BizTalk serveru tedy komunikace v rámci 

několika firem. V tomto případě 3- dodavatele A, dodavatele B a nakupující společnosti. 

Všechny používají vlastní BizTalk server. Prostřednictvím vnější sítě, ve většině případů 

pomocí internetu má nakupující organizace nepřímý přístup do zásobovací aplikace 

dodavatele A. Stejným způsobem je propojena s dodavatelem B a nepřímo pomocí BiTalk 

serveru přistupuje k jeho ERP aplikaci. Proces je řízen orchestrací spuštěnou na BizTalk 

serveru nakupující organizace. 

2.1 Message engine 

Tato kapitola podrobněji popíše message engine, který umožňuje uživatelům 

komunikovat mezi aplikacemi a spolu s orchestracemi řídit obchodní procesy. Přijetí, 

zpracování, a odeslání zprávy znázorňuje následující obrázek. Každá zpráva je přijímána 

pomocí přijímacích adaptérů. Typ adaptéru se liší podle toho, se kterou aplikací má 

BizTalk server v rámci obchodních procesů komunikovat. Různé adaptéry obsahují různé 

komunikační mechanismy. Po přijetí adaptérem pokračuje zpráva do tzv. receive pipeline. 

Tato část systému obsahuje komponenty, které mají za úkol konvertovat přijatou zprávu 

z jejího původního formátu do formátu XML, což je standartní formát zpráv užívaný 

BizTalkem. Dále může kontrolovat digitální podpisy zpráv atd. Po té je zpráva, již v XML 

formátu doručena do databáze vytvořené v SQL serveru, které se říká message box. Pak 

pokračuje zpráva do jádra systému, kde je přiřazena k orchestraci. Každá orchestrace má 

vytvořeny podpisy ( subscriptions), ty určují, jaké zprávy vyžaduje. Potom, co je zpráva 

přijata správnou orchestrací, jsou provedeny akce, které jsou součástí daného obchodního 

procesu. 

Daná zpráva může být pouze impulsem ke spuštění některých procesů nebo může 

obsahovat data, která orchestrace vyžaduje ke splnění procesu. Výsledkem většiny procesů 

je zpravidla další nová zpráva. Orchestrace jsou tvořeny spustitelným kódem, ale kromě 

manuálního psaní kódu v některých programovacích jazycích například C++ a jiných, 

poskytuje BizTalk jednoduchou metodu jejich vytváření. Vývojář může k vytvoření 

orchestrace využít implementované grafické nástroje, tedy jednoduché grafické tvary 

(šipky, obdélníky, elipsy atd.) pomocí kterých definuje podmínky, smyčky a jiné 

programované chování obchodního procesu. Výsledná zpráva je po jejím vytvoření 

orchestrací postoupena do sending pipeline, kde je z XML formátu konvertována do 
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formátu místa do kterého je odesílána, je k ní přidán elektronický podpis atd. Ze systému je 

odeslána sending adaptérem do přijímací aplikace.     

BizTalk server engine mohou využívat různí zaměstnanci organizace. Bussines 

analytik ho využije pro vytvoření pravidel chování, datových toků mezi aplikacemi, 

definuje, která aplikace vyžaduje jaká data, což souhrnně charakterizuje jednotlivé 

obchodní procesy. Potom, co je navrhnut obchodní proces, je nutné vytvořit aplikaci pro 

engine, kterou bude navrhnutý proces vykonáván. To obvykle obstarává vývojář. Ten 

vytvoří příslušnou orchestraci, XML schéma pro předávanou firemní dokumentaci, jenž je 

pomocí BizTalk serveru přeposílána. Vybírá také použité přijímací a odesílací adaptéry 

stejně jako formu konverze formátu výstupních a vstupních zpráv. Dohled nad systémem, 

případnou konfigurací má většinou administrátor.  

2.1.1 Adaptéry 

Jak již bylo řečeno výše, adaptéry jsou ty části enginu, které propojují různé 

informační systémy s BizTalk serverem a tím i tyto systémy mezi sebou. Je to softwarová 

komponenta, obsahující komunikační mechanismy a protokoly. Existují tři typy adaptérů, 

nebo spíše způsoby jejich získání. Jsou to vestavěné adaptéry, které jsou nainstalovány 

spolu s instalací BizTalk serveru, adaptéry dodávané třetími stranami nebo existuje 

možnost vytvářet vlastní adaptéry. Všechny typy však využívají stejných základů, na 

kterých jsou postaveny – tzv. Apadaptes Framework. Tento standart poskytuje společné 

prostředky, způsoby a nástroje pro vytváření, správu, provozování všech těchto druhů 

adaptérů. Základní balíček implementovaných adaptérů obsahuje- 

 File adaptéry- Umožňují číst a zapisovat zprávy do souborů ve formátu 

operačního systému Windows. Protože aplikace podílející se na výkonu 

obchodních procesů, většinou pracují na stejném souborovém systému, se tato 

možnost přímo nabízí. 

 MSMQ adaptéry- Podporují výměnu zpráv pomocí Microsoft Message qeuqing 

služby. 

 POP3 adaptéry- Posílají zprávy prostřednictvím elektronické pošty. Podporují 

také přidávání příloh, to vše pomoci Post Office Protokolu verze 3. 

 WSS adaptéry- Pro přístup do knihoven Windows Share Services 
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 HTTP adaptéry- Lze nastavit jednu nebo více URL adres webových stránek, do 

kterých lze zapisovat nebo číst z nich data. 

 FTP adaptéry- Zprostředkovávají výměnu zpráv mezi File Transport protokolem 

a BizTalk serverem  

 WCF adaptéry- Posílají a přijímají zprávy na základě Windows comunication 

foundation.  

 SOAP adaptéry- Zpracovávají žádosti z webových služeb o zapnutí a připojení 

BizTalk serveru k internetu.  

 WebSphere MQ adaptéry- používají MQ (spíše známé jako MQSeries). 

 SMTP adaptéry- K identifikování skupiny osob se používají standartní emailové 

adresy.  

Microsoft také dodává adaptéry pro nejvíce používané obchodní informační systémy, a to 

 Microsoft BizTalk Adapter for JD Edwards OneWorld 

 Microsoft BizTalk Adapter for JD Edwards EnterpriseOne 

 Microsoft BizTalk Adapter for PeopleSoft Enterprise 

 Microsoft BizTalk Adapter for TIBCO Rendezvous 

 Microsoft BizTalk Adapter for TIBCO Enterprise Message Service 

2.1.2 Zpracovávání zpráv 

Aplikace, které zajištují funkci obchodních procesů v organizaci, mezi sebou 

komunikují tím způsobem, že si vyměňují firemní dokumentaci. Například může jít o 

faktury, objednávky, a jiné. To jsou ony, již výše zmiňované zprávy, které zpracovávají 

adaptéry. Správné zpracování dokumentace se může skládat z několika kroků. Tato 

operace je vykonávána komponentou, která se ve struktuře enginu nachází bezprostředně 

za adaptéry a je nazývána tzv. messaging pipeline. Interně je v BizTalk serveru používán 

k přenosu zpráv výhradně XML formát. Což je první problém, se kterým se pipeline musí 

vypořádat. I když už se některé firmy snaží přizpůsobovat své systémy pro práci s tímto 

formátem, stále to většina z nich nedokáže. Proto musí, piperine přicházející a vysílané 

zprávy konvertovat z a do XML formátu. Proto je navržena architektura pipeline tak, že se 

skládá z několika úrovní, z nichž každá obsahuje jednu nebo více komponent .NET 
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framework technologie nebo component model technologie (COM). Každá komponenta a 

úroveň se svou částí podílí na zpracovávání zpráv. Celý proces znázorňuje obrázek č.5   

 

Obrázek 5: Recieve pipeline 

Úrovně a jejich přiřazené komponenty architektury jsou následující:  

 Dekódování- Standardní komponentou této úrovně je MIME/SMIME Decoder. 

Tento dekodér dokáže zpracovávat a konvertovat zprávy v MIME nebo Secure 

MIME (S/MIME) formátu (včetně jejich příloh) do klasického XML formátu 

používaného v BizTalk serveru. Umí také rozšifrovat S/MIME zprávy a ověřovat 

jejich digitální podpisy.  

 Deasambler- Jsou poskytovány tři deasemblery pro 3 tři druhy formátů zpráv. Jsou 

jimi XML, BTF, FLAT zprávy. Flat soubory, se mohou nacházet ve dvou verzích. 

U první verze je, pevně dána délka každého záznamu, a její struktura, druhá verze 

je deformalizována a je na autorovi zprávy jakou formu zvolí. Zprávy, které se již 

při vstupu do systému, nacházejí v XML formátu, jsou dále zpracovávány. Třetím 

implementovaným deasemblerem je Framework pro zprávy vytvořené 

v předchozích verzích BizTalk serverů, počínaje verzí 2000.  

 Validace- Zde se ověřují XML zprávy vytvořené v předchozí úrovni a zjišťuje se, 

jestli se shodují s některými specializovanými schématy nebo skupinami schémat a 

pokud tomu tak není, upozorňují na tuto chybu.  

 Resolve party- Tato úroveň slouží k identifikaci odesílatele zpracovávaných zpráv. 

Zjišťuje se případný digitální podpis zprávy, pokud je ve zprávě nalezen, hledá se 

podle něj identita odesílatele v Managment databázi. Některé zprávy mohou mít  

security identifier (SID), což je identifikátor, podle kterého lze taktéž určit identitu 

uživatele. Pokud nelze použít žádný z těchto mechanismů, je odesílatel zprávy 

označen jako anonymní.  
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 2.1.3 Odesílání zpráv 

 

Obrázek 6: Send pipeline 

I odesílané zprávy musí projít několika úrovněmi, tentokráte Sending pipeline. Ty 

jsou zobrazeny ve výše uvedeném obrázku č.6. Jsou jimi Pre-asembler, Assembler, Kodér.  

 Pre-assembler-  Nemá žádné standartní komponenty dodávané výrobcem. Místo 

toho je uživateli ponechána volnost a ten si může dle potřeby vytvořit a vložit 

vlastní komponenty.   

 Asembler- Tato část je podobná jako jeho ekvivalent pro příchozí zprávy. Opět 

slouží pro práci se třemi druhy formátu dat (FLAT, XML,framework) rozdíl je 

pouze v tom, že jsou tentokrát do něj převáděny z univerzálního formátu XML.  

 Kodér- Stejný případ jako u předchozí úrovně, s tím rozdílem, že provádí kódovaní 

či přidělování elektronických podpisů, nebo identifikátorů.  

Pro systémy, které již používají XML formát pro své zprávy a soubory lze využít 

zjednodušená rozhraní tzv. Express piperine. Pokud tyto standartní rozhraní nevyhovují 

danému nasazení BizTalk serveru do obchodního řetězce firem, mohou si za pomoci utility 

Piperine designer vytvořit vlastní. Tento nástroj poskytuje grafické prostředky pro jeho 

návrh. 

2.2 BizTalk server a BizTalk Server RFID 

Výše popsaná struktura a funkce systému BizTalk serveru je jen jednou součástí 

globální EPCIS sítě. Tato síť je určena pro práci zejména s RFID technologiemi. To 

znamená, se čtečkami RFID tagů a vlastními tagy, připevněnými na sledovaných 

produktech, vyskytujících se v řízených dodavatelských řetězcích. K vlastnímu řízení 

čteček, čtecích bran, či mobilních ručních čteček tagů je využívana, odnož klasického 
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Microsoft BizTalk serveru a to Microsoft BizTalk server RFID. V přeneseném slova 

smyslu je to, jakýsi prostředník mezi fyzickým snímáním tagů a jejich následným sdílením, 

využíváním v podnikových aplikacích. Jinak řečeno, k tomu, aby mohli podnikové 

aplikace přistupovat k informacím o tocích svého zboží v dodavatelských řetězcích, 

prostřednictvím BizTalk serveru, musí být daný tag, který je nositelem EPC kodu, fyzicky 

načten RFID čtečkami. A informace o tom, musí být následně softwarově zpracována 

BizTalk Serverem RFID. Následující kapitola je věnována popisu právě Microsoft BizTalk 

RFID serveru.  

2.3 Architektura BizTalk serveru RFID 

Architektura je opět tvořena několika vrstvami. Umístění těchto vrstev a jejich 

vzájemná provázanost je zobrazena na obrázku č.7.   

 

Obrázek 7: Architektůra BizTalk Serveru RFID 

Na obrázku č.7 vidíme systém BizTalk RFID, jeho hranice a podstatné okolí. Bloky se 

světlou výplní lze chápat jako hardwarové prostředky instalované ve firmě, v níž sem 

BizTalk implementuje. Blok EPC Reader reprezentuje již zmíněné čtečky kodu, jejichž 

prostřednictvím se EPC kod dostane do sítě. Ostatní bloky můžeme chápat jako části, 

provozní technologie, která obstarává každodenní činnosti firmy. (výrobní technika, 
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dopravníkové pásy atd.). Na opačné straně obrázku jsou bloky BizTalk server a Partner 

solution. To je část sítě, kterou jsem popisoval v dřívějších kapitolách, tedy Informační 

systémy partnerů a BizTalk server pomocí, které jsou sdíleny informace mezi těmito 

systémy.     

2.3.1 Device Service Provider Interface layer 

Tato vrstva obsahuje sadu obecných programovatelných aplikačních rozhraní 

(API) určených pro výrobce čtecích zařízení. Sada je v případě potřeby rozšiřitelná tak, že 

lze nová rozhraní přidávat do již implementovaných a fungujících systémů. Pomocí těchto 

rozhraní mohou výrobci čtecích zařízení vytvářet software kompatibilní s prostředím 

windows aplikací. K urychlení a usnadnění integrace softwarů výrobců čteček a RFID 

BizTalk serveru poskytuje Microsoft tzv. Software Development Kit (SDK), tedy soubor 

platform, specifikací a testovacího softwaru. Využíváním SDK dojde na straně výrobce 

k normalizaci používaných transportačních protokolů a podpůrného softwaru pro zařízení 

jím dodávaných. Pak lze tyto zařízení připojit, nakonfigurovat pro práci s biztalk Severem 

RFID. Uživatelé systému tak snadno pomocí nástrojů, které jsou uživatelsky přívětivé, 

připojují k systému různé druhy čteček či jiných zařízení. Pomocí windows formulářů 

jednoduše vybírají dané zařízení ze seznamu známých zařízení, který je v systému vložen 

společností. (Microsoft).  

2.3.2 Engine & Runtime layer 

Tato vrstva upravuje data získána čtením RFID tagů do podoby, kdy jsou 

použitelná pro aplikace, účastnící se nějakým způsobem obchodních procesů. Tyto data 

jsou často označována jako data tzv. surová. Informace, kterou získáme sejmutím RFID 

nějakou čtecí branou, totiž nemají valnou vypovídající hodnotu. Jsou uloženy pouze čas, 

identifikační číslo tagu, EPC kód a označení brány, která provedla čtení kódu.     

Problém spočívá v tom, že z těchto dat například nepoznáme, v jakém směru označený 

předmět danou branou prošel. Nevíme, zda putoval z nebo do prostor firmy. Také z nich 

nemusí být jasné, které uložené údaje jsou, nově získané nebo už dříve uložené během 

dřívějšího čtení. Díky této vrstvě jsme ovšem schopni, získaným datům z RFID tagů, 

přiřadit určitý obchodní význam a kontext. Pomocí aplikací tzv. Event handlers, lze data 

třídit, agregovat a různě transformovat podle potřeb jednotlivých informačních systémů. 
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Engine & Runtime vrstva se skládá ze dvou logicky oddělených částí. První z nich je Event 

processing engine. Tedy části, která zpracovává události. Je oddělena od druhé části, jež 

obsahuje připojené fyzické zařízení a jejich komunikační protokoly. Jádrem této části je 

Event piperine. Zde lze vytvářet různé logické skupiny čteček, podle jejich významu 

v dodavatelském řetězci, například přijímací čtečky, čtečky odeslaných zásilek, čtečky ve 

skladištích atd. Toto seskupování je plně volitelné a v kompetencích uživatelů systému. 

Druhou funkcí této části je zpracování obchodních činností vyvolaných a spuštěných, 

některým sejmutím tagů. Například může jít o případ, kdy do firmy dorazí nákladní 

automobil s dodávkou zboží označeného RFID tagy, při průjezdu čtecí branou jsou načteny 

data o jednotlivých položkách dodávky a následně uloženy do databáze informačního 

systému skladového hospodaření. Toto je nejjednodušší proces, dodávaný v rámci BizTalk 

RFID serveru. Lze však pomocí přiložených nástrojů vytvářet mnohem složitější procesy, 

prostřednictvím objektových nástrojů i případně programovat psaním zdrojového textu 

v např. Visual Studiu. Takto mohou vzniknout různě velké rozhodovací stromy.  

Díky tomuto přístupu se vývojáři mohou soustředit na logický obchodní kontext 

systému a nemusejí řešit, jakým způsobem jsou připojena (fyzicky) čtecí zařízení. Rovněž 

jsou osvobozeni od zdlouhavého shánění a instalování ovladačů jednotlivých zařízení. 

Stěžejní částí komponenty the event processing engine, je event handler. Stejně jako 

ostatní části je i tato rozšiřitelným stavebním kamenem systému. S jeho pomocí mohou 

vývojáři vytvářet logický rámec zpracovávání některých událostí vyvolaných čtením tagů. 

Jsou navrženy tak, aby byly rozšiřitelné a flexibilní. Jejich funkce spočívá v tom, že 

automaticky spouští obchodní proces a pravidla, která jsou určená pro jednotlivé události 

čtení. Na obrázku č.8 je vidět funkce event handlerů. Zleva do systému vstupují surová 

RFID data a po postoupení posloupností event handlerů pokračují už, jako užitečné 

informace do zbytku systému.   

Důležitou součástí je také BizTalk RFID OM/APIs layer, která je rozhraním mezi 

externími aplikacemi a databázemi. Jak je vidět z obrázku, je umístěna, na výstupu Event 

Processing piperine, kde zpracovává už použitelné informace pro tyto externí aplikace. 

Tato vrstva  obsahuje objektové modely a aplikační rozhraní, která umožňují vývojářům 

navrhovat, spravovat a implementovat řešení RFID procesů. Objektové modely poskytují 

aplikačním rozhraním prostředky, potřebné k úpravám a kontrole RFID procesů od jejich 

vytvoření až po jejich zrušení, tedy po celou dobu jejich životního cyklu.  
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Obrázek 8: Event processing engine 

  2.3.2 Designers,Tools,Adapters 

Je to souhrn návrhů, nástrojů, adaptérů určených pro tvorbu obchodních pravidel. 

Adaptéry jsou entity, sloužící k integraci, čtecích událostí probíhajících v reálném čase a 

BizTalk Serveru. Po té je propojen BizTalk Server s řadou systémů, na kterých jsou 

spuštěny obchodní aplikace, které využívají tyto čtecí události a zařazují je do kontextu 

jimi obsluhovaných obchodních procesů. Adaptéry také umožňují výměnu dat mezi 

BizTalkem RFID a koncovými uživateli i přesto, že uživatelé mohou používat různé 

přenosové technologie. K obsluhování těchto adaptérů poskytuje BizTalk Server dva 

základní nástroje. Jsou to administrativní konsole RFID manager a pro vytváření 

obchodních pravidel Business Rule Composser. S využitím těchto nástrojů mohou 

systémoví integrátoři nebo vývojáři aplikací vytvořit široké spektrum softwarových řešení 

svých obchodních procesů. Příkladem může být sledování majetku, skladové hospodářství, 

objednávkový systém, správa vozidel. V zásadě tedy vše, co zprůhledňuje dodavatelské 

řetězce a umožňuje je lépe kontrolovat a řídit. Stejně tak těží výrobci hardwaru z široké 

kompatibility s microsoft softwarovými produkty.   

Druhou hlavní komponentou vrstvy Engine & Runtime layer je Device 

managment. Ta se stará o chod všech připojených zařízení v operačním prostředí- tedy 
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během běžného provozu ve firmě. Umožňuje uživatelům několik základních funkcí, jako 

jsou: 

 Monitorování stavu zařízení 

 Nastavovat a zobrazovat konfiguraci zařízení 

 Bezpečně přistupovat k architektuře připojených zařízení a případně přidávat nové 

nebo odebírat stávající 
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3. Návrh implementace EPCIS BizTalk pro aplikaci Supply 

Chain 

Dodavatelský řetězec (Supply Chain) se skládá ze tří firem. První dvě firmy jsou výrobci a 

dodavatelé elektronických součástek pro kompletaci osobních počítačů. Náplní 

podnikatelské činnosti třetí firmy je pak kompletace těchto součástí do fungujícího celku, 

tedy sestav osobních počítačů, tak jak je známe z dnešních specializovaných prodejen 

s výpočetní technikou. To je příslušenství (klávesnice, myš, tiskárny, reproduktory atd.), 

monitory (nepočítáme staré CRT verze) a skříně obsahující vlastní počítač (základová 

deska, paměti RAM, mikroprocesory, grafické karty, zvukové karty, zdroje napájení, 

případně modemy a síťové karty a jiné). Dodavatelské firmy 1 a 2 tedy zásobují 

součástkami třetí firmu, která fungující počítačové sestavy dodává koncovým zákazníkům. 

Po dokončení výroby je každému výrobku přidělen RFID tag, který ho jednoznačně 

identifikuje tuto součástku v dodavatelském řetězci. Do 96 bitového slova, které je RFID 

tag schopen přenášet je vloženo identifikační číslo konkrétního výrobku. Na rozdíl od 

čárových kódů jsme tedy schopni rozpoznat každý konkrétní vyrobený prvek a ne jen 

výrobní řadu daného výrobku. Využíváno je tagu pasivního ve formě papírových nálepek, 

které jsou umístěny v obalu daného výrobku. Na obrázku č.8 je zobrazení těchto tagů 

v porovnání s čárovým kódem. Samozřejmě existuje celá řada druhů těchto nálepek, 

obrázek je pouze ilustračního charakteru.  

 

Obrázek 9: RFID tag 

Jelikož přeprava dodávek zboží mezi firmami v řetězci samozřejmě neprobíhá po 

jednotlivých kusech, ale při nejmenším po desítkách až stovkách a prostřednictvím 

nákladních automobilů jsou výrobky ukládány na palety.  

Každá přepravovaná paleta je nakládána podle objednávkových formulářů a je 

samostatně také označena RFID tagem a následně přiřazeným identifikačním číslem. 

Z prostor, kde probíhá výroba a označování součástek tagy, většinou putují součástky 

k uložení do skladiště. Při vstupu do skladu však musí projít RFID čtecí bránou, která je 
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připojena k BizTalk RFID serveru, ve kterém jsou naprogramovány procesy, které 

zpracovávají, data jednotlivých čtení. Tyto procesy jsou automatizované a inicializují se 

právě načtením tagů.  

V případě vstupní čtecí brány skladu jde o načtení dat o přicházejících výrobcích 

a jejich následné uložení do databáze v Microsoft SQL serveru. Ten může následně pomocí 

BizTalk serveru přenášet tyto data v podobě XML zpráv do aplikací zpravujících skladové 

hospodářství.  

Umístění této brány by mělo být vybráno v  prostorech, nejlépe některých 

spojovacích (spojovací chodba, vstupní průjezd nebo průchod do skladu, dveře do skladu 

atd.) místech mezi oblastí výroby a skladiště. Tak lze nejlépe zajistit, to že sejmutí tagů 

čtecí branou opravdu odpovídá fyzickému uložení součástek do skladu. Pokud by tomu tak 

nebylo, mohlo by docházet například k situacím, kdy špatně umístěna brána spustí proces, 

jenž daný prvek uloží do databáze skladu. Ten se ve skladu nebude ještě fyzicky nacházet 

nebo případně omylem dorazí do jiné oblasti ve firmě (haly, místnosti). Dalším důležitým 

problémem, který je nutné vyřešit v rámci umístění a konstrukce RFID brány je rozeznání 

jakým směrem daný výrobek nebo součástka branou putovala. Situace, kdy prvek projde 

ve směru do skladu, následně je uložen do databáze a později projde směrem ven ze 

skladu, nelze nikdy úplně vyloučit. Například, pokud je zjištěna nějaká závada, kterou 

nelze napravit v prostorách skladu, ale je nutno součástku dopravit zpět do výrobní oblasti. 

Pokud by toto nebylo ošetřeno, došlo by v databázi k duplicitnímu záznamu, čemuž se 

zcela jistě chce firma vyhnout.  Ať už z důvodu přehlednosti a čitelnosti databáze, tak i z 

hlediska diskové kapacity hardwaru, na němž databáze funguje. Situaci lze vyřešit tím 

způsobem, že připojíme ke čtečce více vysílacích antén, nejlépe dvě v určité vzdálenosti od 

sebe. Pak lze porovnáním časů, ve kterých zachytila tag první anténa a druhá anténa, určit 

směr průchodu branou.  

Stejná situace nastává, pokud dochází k vyskladnění zboží. Podle objednávky jsou 

součástky, ve skladu agregovány na paletě, která je následně naložena na dopravní 

prostředek, jenž jí má dopravit k příjemci. Při výjezdu z prostor firmy musí být opět 

vhodně umístěna čtečka, která inicializuje automatický proces, který do databáze pořídí 

záznam o odeslané zásilce. Po té jsou záznamy o uskladnění odesílaných prvcích 

vymazány z databáze skladového hospodářství. U firmy číslo tři, která zde figuruje jako 

příjemce dodávek od výrobců, opět dochází v oblasti skladu k příjmu zboží a ukládání dat 
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do databáze. S tím rozdílem, že zboží nepřichází z výrobních oblastí, nýbrž přímo z oblasti 

importu dodávek. V informačním systému příjemce je opět připravena databáze pro 

informace o uskladněném zboží. Protože se zde kompletují sestavy z přijatých součástek, 

je zde navíc v databázi jedna tabulka, ve které jsou záznamy o tom, ze kterých součástek a 

od kterého dodavatele jsou poskládány. Druhá čtecí brána se ve firmě příjemce nachází 

v oblasti exportu již složených sestav.  

Tedy implementace EPCIS systému BizTalk, předpokládá- 

1. Označení všech výrobků, součástek, materiálů vyskytujících se v dodavatelském 

řetězci RFID tagy, přiřazení jednoznačných identifikačních čísel pro konkrétní 

prvky. 

2. Vhodné umístění čtecích bran, osazené nejlépe čtečkami se 2 anténami. (Výrobní 

oblast-sklad, sklad-export) 

3. Vedle informačního systému jednotlivých firem, instalace Microsoft SQL serveru, 

Microsoft BizTalk Serveru RFID, BizTalk Serveru. 

4. Připojení čtecích bran do systému pomocí  BizTalk RFID serveru 

5. Propojení BizTalk RFID serveru a Microsoft SQL serveru, což umožní ukládání 

dat o čtecích událostech. 

6. K propojení všech informačních systémů, všech 3 firem využito BizTalk serveru, 

zpřístupnění ukládaných informací pomocí webových služeb pro všechny 

účastníky.  
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4. Implementace EPCIS BizTalk v podmínkách RFID 

laboratoře 

V laboratoři jsou k dispozici čtečky výrobců Impinj, Alie a Motorola. Před 

samotným zapojením čteček do systému je potřeba nainstalovat na PC, již výše zmíněné 

programy, které budou využívány pro příklad dodavatelského řetězce. Je nutné před 

zahájením instalací ověřit požadavky, které mají na softwarové prostředky přítomné na PC 

a to především operační systém. Nelze zapomenout ani na hardwarové požadavky. Jejich 

nesplnění může mít za následek- buď značné omezení výpočetního výkonu počítače nebo 

v krajním případě není ani umožněna instalace produktu na počítač. Pro aplikaci 

dodavatelského řetězce v prostředí laboratoře jsem vybral nejnovější verze softwaru tedy- 

BizTalk Server 2010 a SQL server ve verzi 2008. Ty jsem stáhnul z internetové stránky 

Microsoft pro poskytování licencí pro studijní účely, kterou mám zprostředkovanou 

pomocí mateřské fakulty HGF. V následujícím výčtu uvádím minimální požadavky na 

hardware a software jednotlivých softwarových produktů.  

 

Microsoft BizTalk RFID 2010 

 CPU s taktovací frekvencí minimálně 133 MHz 

 512 MB operační paměti RAM 

 6 GB volného místa na pevném disku 

 grafický adaptér Super VGA s minimálním rozlišením 800 x 600 bodů 

 minimálně operační systém Windows XP se service packem 3 

Microsoft SQL server 2008 

 CPU s taktovací frekvencí minimálně 1.4 Ghz, doporučeno spíše 2 GHz 

 512 MB operační paměti RAM, doporučeno 2048 MB 

 6 GB volného místa na pevném disku 

 grafický adaptér Super VGA s minimálním rozlišením 800 x 600 bodů 

 minimálně operační systém Windows XP se service packem 3 

Jak je zřejmé, požadavky jsou kladeny především na diskovou kapacitu a velikost 

paměti RAM. Pozornost je potřeba také věnovat výběru verzí těchto dvou programů. Při 

instalaci totiž může docházet k nekompatibilitám mezi těmito verzemi. U sql serveru je na 

výběr z těchto edicí: Express, Workgroups, Standart, Enterprise edice. Edice express a 
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workgroups jsou značně okleštěné oproti ostatním dvěma. Například neobsahují některé 

nástroje business inteligence, jako jsou například Business Development Studio s jehož 

pomocí lze vytvářet reporty nad databázemi, které lze publikovat na webu. Expres edice 

dokonce nepodporuje vícejádrové procesory. Z těchto důvodů jsem vybral verzi Enterprise, 

která je nejobsáhlejší. U BizTalk serveru není třeba věnovat pozornost výběru edice (je jen 

jedna), nicméně je důležité si uvědomit, že verze musí být stejně stará nebo novější oproti 

SQL serveru. Například pokud bychom instalovali verzi BizTalk serveru 2006, nebude 

kompatibilní s SQL serverem 2008, ale jen s verzemi 2005 a nižšími. Další problém, může 

nastat při instalaci, pokud instalujeme dříve BizTalk server. Ten totiž hned v jednom 

z úvodních dialogů požaduje propojení z databázovým serverem, z čehož vyplývá, že SQL 

server musí být nainstalován nejdříve. V neposlední řadě je potřeba počítat s tím, že 

softwarové požadavky těchto programů se netýkají pouze používaného operačního 

systému. Oba mají některé specifické požadavky některé další,  nainstalované programy.  

4.1 Instalace SQL serveru 

SQL server disponuje utilitou SCC (Systém configuration checker), jenž 

automaticky po spuštění instalace proskenuje počítač a chybějící komponenty se sám 

pokusí stáhnout a nainstalovat do systému. Výhodou je, že uživatel nemusí pracně 

vyhledávat tyto komponenty. Nicméně musí počítat s prodloužením doby instalace SQL 

serveru jako celku, právě o čas, který je obětován na dodatečné stahování chybějících 

softwarových komponent. Například všechny edice verze 2008 vyžadují nainstalován 

Internet Explorer verze 6 a vyšší se Service Packem 1. Tento standartní internetový 

prohlížeč je sice součástí instalace operačního systému Windows, ale mezi některými 

uživateli je velmi neoblíben zejména pro svou zranitelnost vůči vnějším útokům. Z toho 

důvodu si ho pokročilí uživatelé často odinstalovávají. SQL server ho však vyžaduje, 

protože ho využívá při publikování reportů, práci s Business Devepolment studiem a 

dalšími podpůrnými aplikacemi. Dále je vyžadováno Net Framework. Ten je integrální 

součástí operačního systému Windows, proto bude zřejmě SQL server vyžadovat jeho 

upgrade na minimálně verzi 3.5. Je to technologie, která umožňuje vývoj a provoz aplikací 

využívajících a webových služeb. Ty jsou založeny na komunikaci pomocí XML zpráv a 

propojování různorodých aplikací. Hlavními funkcemi Net technologie jsou: 
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 Poskytuje konzistentní prostřední pro programování a ukládání aplikací na lokální 

pracoviště. Posléze je možné je v těchto lokálních pracovištích spouštět, ale 

prostřednictvím internetu je zprostředkovávat nebo i vzdáleně ovládat.  

 Poskytuje kódově spustitelné prostředí, které minimalizuje možnost kolize softwarů a 

jejích verzí. 

 Zajišťuje veškerou komunikaci zařízení, pracujících na průmyslových standartech a 

umožňují jejich komunikaci s ostatními aplikacemi, založených na jiných typech kódu. 

    
Obrázek 10: Operační systém a .NET framework 

Konceptuální náhled na vztah net Frameworku s operačními systémy a ostatními 

aplikacemi ukazuje obrázek č.10. Net má dvě hlavní části, které zajišťují jeho funkčnost. 

Jsou jimi – společný jazykový modul a knihovna tříd. Tento modul si lze představit jako 

agenta, který spravuje programový kód během doby, kdy je spuštěn. Řídí přidělování 

operační paměti a kromě jiného zajišťuje bezpečný průběh aplikací. Knihovna tříd je 

objektově orientována a poskytuje bázi, ve které si může vývojář vybrat objekty. Ty 
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reprezentují určitou funkční část kódu a jednoduše ji lze implementovat do vlastního 

řešení, místo složitého vypisování několika řádku kódu.  

4.2 Instalace BizTalk Serveru 

Když jsem se rozhodl použít BizTalk server 2010 musel jsem si vybrat mezi 

dvěma verzemi – x86, x64. Toto označení určuje typ operačního systému, na který se daný 

produkt instaluje, není to pouze případ BizTalk serveru, ale všech moderních aplikací. 

Přesněji řečeno popisuje typ procesoru, se kterým daný operační systém pracuje. X86 je 

klasická 32 bitová architektura procesorů a x64 je novější technologie použitá pro 64 

bitové sběrnice. Jelikož jsem v laboratoři dostal k dispozici počítač s mikroprocesorem 

AMD Athlon 1.6 Ghz, musel jsem vybrat verzi x86.    

První nezbytnou podmínkou, která není společná pro oba dva programy a není 

uvedena výše, je, že jsem k naistalování BizTalku musel být na PC přihlášen jako 

administrator. Což v laboratoři samozřejmě nejsem, takže jsem musel požádat vedoucího 

laboratoře a vytvoření administrátorského účtu na mě přiděleném počítači. To ovšem není 

tak velký problém, jako ten, na který jsem narazil posléze. Na poprvé jsem k vytvořenému 

účtu nezakládal heslo. Což se ukázalo jako chyba. BizTalk totiž několikrát v průběhu 

instalace vyžadoval zadání uživatelského jména a hesla, předpokládal jsem, že toto pole 

mohu nechat volné v případě, že heslo reálně neexistuje. BizTalk ovšem po zadání pouze 

uživatelského jména hlásil špatně zadané heslo. Nevím, jestli jde o chybu v programu nebo 

pouze snaha o co největší bezpečnost, nicméně jsem musel dodatečně vytvořit ke svému 

účtu i heslo. Také BizTalk server vyžaduje nainstalování několika komponent operačních 

systémů Windows, které jsou v standartních uživatelských instalacích buď, nedostupné 

nebo vypnuté.  

Prvním z nich je služba Internet Information Services (IIS). Je to služba, která 

umožňuje publikování vlastních informací pomocí webových serverů. Jmenovitě poskytuje 

File transfer protokol (FTP), simple mail transfer protokol (SMTP), network news transfer 

protokol (NNTP). IIS zprostředkovně využiji při tvorbě reportů a interaktivních dotazů, 

jenž, budou zpřístupňovat aplikaci pro běžné uživatele. Služba je přístupná v operačním 

systému Windows Sever. Ten já, ale nevyužívám. V této práci používám klasických 

Windows XP SP3. Na tento operační systém je nutné tuto službu dodatečně doinstalovat. 

Lze to snadno pomocí funkce přidat/odebrat programy v ovládacích panelech do kterých se 
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přistupuje pomocí hlavní nabídky start. Zde vybereme možnost přidat části systému, 

samozřejmostí je mít v mechanice CD-ROM nebo jinak dostupný instalátor systému. 

Velký problém může nastat při instalaci BizTalk serveru na operační systém Windows XP, 

BizTalk totiž vyžaduje naformátování diskových oddílů na souborový systém NTFS. Na 

toto by mělo být pamatováno na samotném začátku, kdy se rozhoduje, na které počítače 

chce uživatel systému instalovat BizTalk. Pokud je na daném počítači nainstalován 

souborový systém FAT 32 bude uživatel vyzván ke změně na NTFS. Což má za následek 

nejen přerušení instalace BizTalku (naštěstí hned ze začátku), ale i nutnost přeinstalování 

celého operačního systém, protože volba souborového systému se provádí při instalaci 

operačního systému. Samozřejmě při formátování diskových oddílů na jiný souborový 

systém dojde ke smazání veškerých uložených dat. K tomu, aby mohl BizTalk úspěšně 

komunikovat s SQL serverem, do kterého ukládá data o snímaných tazích, musí být 

nainstalována další služba a to Message Queuing (MSMQ). Opět je nutné si ověřit, jestli je 

tato služba na daném operačním systému přítomná. Po naistalování je BizTalk 

naprogramován tak, aby se sám pokusil navázat spojení s SQL serverem, pokud MSMQ 

není nainstalováno v systému, nedojde k propojení SQL serveru a BizTalku a instalace je 

v podstatě před úplným dokončením zrušena a musí být opakována. Funkci MSMQ 

zobrazuje obrázek č.11  

 
Obrázek 11: Message Queue 

MSMQ umožňuje komunikaci mezi aplikacemi napříč heterogenními sítěmi pomocí 

předávání zpráv. Hlavním přínosem je to, že umožňuje posílání zpráv mezi aplikacemi i 

pokud je některá aplikace z jakéhokoli důvodu dočasně odstavena od sítě tedy offline. 

Aplikace posílají a přijímají zprávy do tzv. fronty. Tu v obrázku znázorňují tři dopisové 

obálky. Pokud nastane situace, při které je některá aplikace odpojena od sítě a je adresátem 

nějaké zprávy, je tato zpráva uložena ve frontě. Po opětovném připojení aplikace k síti si 

aplikace vybere zprávy čekající ve frontě a přijme je. MSMQ garantuje dostupnost zpráv 
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ve frontě, dodržování posloupnosti, příchozích i odchozích zpráv. To znamená, že zprávy 

jsou dostupné přesně v tom pořadí, v jakém byly odeslány. Poslední z řady softwarových 

komponent, které jsou vyžadovány k instalaci a správnému fungovaní Biztalk serveru je 

Microsoft Managment Konsole (MMC). Tato konsole provozuje administrativní nástroje, 

kterým se říká Snap-in. Pomocí ní můžeme manipulovat s programy, které jsou postaveny 

na operačních systémech Windows. Administrátoři je využívají ke správě sítí, a jiných 

služeb. MMC je navržená tak, aby poskytovala programovatelnou platformu pro tvorbu a 

spouštění aplikací, které mají jednotné uživatelské rozhraní. Je to otevřená komponenta, do 

které lze jako do šuplíků vkládat individuálně vytvořené nástroje, které lze následně 

využívat i jinými uživateli.  

MMC je dodávána v Windows Vista a Windows Server 2003 R2, proto jsem ji 

musel opět zvlášťˇ stáhnout z internetových stránek Microsoftu. Druhou možností jak si ji 

opatřit je spolu s některým service packem vydávaným k systému Windows XP. Po 

prozkoumání obsahu dostupných service packů jsem zjistil, že jde o service pack 3, proto 

jsem ho také výše uvedl jako softwarový požadavek k nainstalování SQL a BizTalk 

serveru.      

  Na závěr musím podotknout, že především instalace SQL serveru je velmi 

náročná vzhledem k času, který je k ní potřeba. Výrobce ve svých specifikacích uvádí 

přibližnou dobu instalace  4-6 hodin. Což je zřejmě pravda, při použití výkonově velmi 

silného počítače, já ji v prostředí laboratoře odhaduji spíš na 7-8 hodin.    

4.3 Čtečky 

Ke snímání RFID tagů, kterými je v dodavatelských řetězcích označováno zboží za účelem 

identifikace a monitoringu, jsou používané speciální zařízení, který říkáme čtečky (RFID 

reader). Na trhu působí několik výrobců těchto zařízení, nejvýznamnější jsou zřejmě 

Impinj, Alien, Motorola. Právě čtečky těchto výrobců jsou k dispozici v  laboratoři. Od 

firmy Alien je to typ 8800 UHF, od Motoroly XR480, od Impinj dva typy R-420, 

SpeedWay R-1000. Každá čtečka se skládá ze dvou hlavních součástí, jsou to antény a 

vlastní čtečka, obsahující čip. Každá čtečka může mít jednu nebo i více připojených antén. 

Antény zprostředkující vlastní čtení tagů jsou zapojeny do čtečky, do které přenášejí 

informace o tazích. Propojení je realizováno (ve většině případů) pomocí konektoru RS 
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485 a standardního kabelu pro připojení osobních počítačů k ethernetu (Baud rate: 115200; 

Data: 8 bit; Parity: není; Stop: 1 bit; Flow control: none). Stejným způsobem je pak 

propojena čtečka a počítač, kterým ji budu ovládat. Pro představu uvádím některé 

technické informace u vybraných čteček. 

 

Impinj R-420  

 Rozměry - 19 x 17.5 x 3 cm 

 Dovolená provozní teplota -20°C-50°C  

 Váha 0,68kg  

 Spotřeba při různých úrovních výkonu  

 

 

 

 Pracovní frekvence 865-868 MHz 

Alien 8800 

 Rozměry - 28 cm x  22.9 cm x  5.6 cm  

 Dovolená provozní teplota -20°C-50°C  

 Váha 2 kg 

 Pracovní frekvence 865.6- 867.6 MHz 

 Spotřeba 2W 

Motorola 

 Rozměry - 22 cm x  30 cm x  5 cm  

 Dovolená provozní teplota -40°C-70°C  

 Váha 22.7 kg 

 Pracovní frekvence 865.6- 867.6 MHz 

 Spotřeba 2W 

Komunikace se čtečkami probíhá pomocí TCP/IP protokolu. Každá čtečka má výrobcem 

přiřazenou pevnou IP adresu a port, pomocí kterého jsou připojovány do sítě. Přístup ke 

čtečkám a jejich základním nastavením a technickým specifikacím je poskytován pomocí 

internetu. S tím, že IP adresa přístupové stránky odpovídá IP adrese čtečky. Z 

bezpečnostních důvodů je nutno před vstupem na stránku zadat uživatelské jméno a heslo 

vlastníka čtečky. 

PoE at +30 dBm 3 W 11.5 W 6 W 

Power Supply at +30 dBm 3 W 13.5 W 6 W 

Power Supply at +32.5
2
 dBm 3 W 15 W 6 W 
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5. Dokumentace k navržené aplikaci 

Prvním předpokladem je úspěšná instalace programů BizTalk Server RFID 2009 a 

SQL Serveru 2008. Vzhledem k tomu, že při manipulaci s nastavováním parametrů 

operačního systému je vždy možnost poškození systému, nainstaloval jsem na počítač 

software Microsoft Virtual PC. Ten vytvoří virtuální operační systém, jenž je nezávislý na 

základním OS. Pokud by v něm došlo, k nějakým poškozením, nebude mít vliv na 

fungování samotného počítače. Do tohoto Virtuálního PC je tedy nutné výše uvedené 

programy nainstalovat. Do základního OS jsem dále nainstaloval Virtuální soukromou síť 

(VPN). Pomocí ní jsem mohl pracovat s počítačem z domova stejným způsobem jako bych 

seděl fyzicky u počítače v laboratoři. VPN vytváří virtuální sít mezi několika sítěmi, takže 

po připojení jsem prostřednictvím internetu ve virtuální lokální síti, která se skládá 

z počítače v laboratoři a počítače u mě doma. Připojení k ovládanému počítači se pak 

provádí pomocí připojení ke vzdálené ploše.  

K vytvoření VPN jsem použil freeware software VPN clienta, bylo nutné stáhnout 

i certifikát pro připojení k interní školní síti. Po připojení k této virtuální privátní síti jsem 

musel pro připojení ke vzdálenému počítači, spustit připojení ke vzdálené ploše, pomocí 

které jsem mohl ovládat počítač v laboratoři. To vyžadovalo pozměnění některých 

bezpečnostních nastavení operačního systému. Byly to vlastnosti sítového připojení a 

povolení jeho sdílení pro vzdálené počítače. Hlavně tedy povolení připojení vzdálené 

plochy. Dalším krokem je připojení čteček jak do datové, tak i elektrické sítě. Každá ze 

čteček reprezentuje brány v jednotlivých firmách dodavatelského řetězce. Vzhledem 

k tomu, že v každé z firem jsou čtečky dvě a firmy jsou tři, vychází minimální počet čteček 

na šest kusů. V  laboratoři je čteček méně a tak bylo mým původním záměrem využít více 

snímacích antén jako virtuálních čtecích bran. Jak se ukázalo později RFID manager 

v BizTalk serveru neumožňuje využít.  

5.1 RFID Manager 

Po instalaci potřebného softwaru a zapojení hardwaru jsem mohl přistoupit 

k vlastní tvorbě aplikace příkladu dodavatelského řetězce.  

 Jako první jsem musel spustit BizTalk Server RFID konkrétně jeho modul RFID manager. 

V nabídce START jsem vybral položku všechny programy a v ní Microsoft BizTalk Server 
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RFID a zde RFID manager. Úvodní obrazovku vidíme na obrázku č.12 . Protože šlo o 

první spuštění aplikace BizTalk není propojen s SQL serverem. Proto se zobrazila 

v prostřední části obrazovky chybová zpráva (RFID service is ether in stopped state or 

unreachable) umocněna vykřičníkem ve žlutém poli. Název v  levé části je jeho 

nejdůležitější část- průzkumník řešení aplikace, kde lze tento problém vyřešit. Vidíme 

značku databázového serveru a jeho název. K němu je nutno BizTalk připojit, aby se s ním 

dalo pracovat, červená značka s křížkem značí, že je opravdu odpojen. 

 
Obrázek 12: RFID Manager 

.    

K nápravě situace jsem udělal následující. Označil jsem myší danou značku 

serveru a klikem pravým tlačítkem otevřel nabídku možných akcí. Pro znovu připojení 

nebo prvnímu připojení jsem pak levým tlačítkem kliknul na položku Retry. Následně se 

BizTalk po několika vteřinách připojil k datovému úložišti SQL serveru a bylo možno    

s ním pracovat. Toto je jediná akce, kterou lze v této fázi provést lišta menu- Soubor,Akce, 

Zobrazit je nepoužitelná. Ikony pod ní jsou z hlediska funkčnosti spíše doplňkové. První 

zleva, když nepočítám dvě zašedlé šipky, je symbol návratu zpět o jednu úroveň (v této 

situaci se není kam vracet), následuje zobrazení/skrytí průzkumníka, exportování obsahu 

průzkumníka, nápověda a zobrazení či skrytí seznamu akcí. Nabídka akcí, která se 

zobrazila po kliku pravým tlačítkem je po aktivaci této volby dostupná ve zvláštním okně, 

které se zobrazí v právé části plochy. Díky tomu sice odpadá nutnost klikat na objekt 

pravým tlačítkem, ale to uživateli spíše znepříjemní práci, protože musí přejíždět myší na 

druhou polovinu obrazovky. 
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Obrázek 13: Přidání zařízení 

5.1.1 Přidání zařízení do RFID Manageru 

Po úspěšném připojení k databázovému serveru se mi otevřel již plně funkční 

RFID manager. V už známé levé části, průzkumníkovi, se objevili další položky- procesy, 

zařízení a skupiny zařízení. Proto, abych mohl pracovat s RFID čtečkami musím do RFID 

manageru přidat zařízení (čtečku). Bez tohoto kroku nelze jakkoliv pracovat s RFID 

managerem. Kliknutím levým tlačítkem myši jsem označil položku device (zařízení). 

V centrální části obrazovky vidíme prozatím prázdné pole, zatím není připojeno žádné 

zařízení. Po té jsem, pravým tlačítkem otevřel nabídku možností zařízení. Protože, jsem 

chtěl, přidat novou čtečku kliknul, jsem na New device. Tím se otevře průvodce 

připojením nového zařízení. Takovým způsobem připojím celkem tři čtečky, které simulují 

vstupní a výstupní čtecí brány ve firmách dodavatele 1, dodavatele 2 a příjemce zboží. 

Z důvodu omezeného počtu čteček v laboratoři jsem použil 1 čtečku pro každou firmu. 

Tato čtečka bude v každé firmě použita jak pro vstup do skladu tak na výstup exportu, jen 

bude použita v dvou odlišných procesech a fiktivně fungovat jako 2 autonomní čtečky. Co 

je to proces popíšu v další fázi práce. Proces přidávání zařízení tedy opakuji třikrát pro 

čtečku Alien, Impinj r420 a Impinj Speedway. Postup je totožný liší se pouze v přidání 

jiného komunikačního protokolu ke čtečkám. BizTalk server RFID 2009 je dodáván 

s implementovaným protokolem LLRP, kterým komunikuji s RFID managerem čtečky od 

firmy Impinj. Pro čtečku Alien jsem musel na internetových stránkách vyhledat příslušný 

protokol, stáhnout ho na disk a v příslušné části průvodce připojením zařízení jsem zadal 

cestu k uloženým souborům protokolu. Protokol není součástí produktu při pořízení 

čtečky, proto je nutné si ho u výrobce vyžádat. Ten zákazníkovi přidělí uživatelské jméno a 

heslo pro přístup do sekce technické podpory na svých internetových stránkách, kde je 
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možné ho stáhnout. Pokračoval jsem dále v práci s průvodcem pro přidání zařízení. Ten 

vidíme na obrázku č.14 . 

      Následuje poznámka o tom, že připojení k softwaru je možné provést offline, 

to znamená bez fyzicky připojené čtečky. Takto je možné si připojení připravit a po 

fyzickém připojení čtečky do datové a elektrické sítě s ní navázat spojení. Pod tímto 

informačním blokem následuje první výběrové pole. Měl jsem možnost vybrat přidat 

Single Device nebo Multiple Device. Anglický překlad v tomto případě trochu klame. Pod 

volbou Multiple Device lze přidat jedno zařízení ale také i více. Rozdíl mezi volbou Single 

device spočívá v tom, že v prvním případě může uživatel zadat rozmezí IP adres (od-do). 

Ve volbě single device lze zadat pouze jednu konkrétní adresu. Multiple device lze 

výhodně použít v případě, když si uživatel není zcela jistý IP adresou čtečky. Pokud zadá 

správné rozmezí je konkrétní adresa vyhledána automaticky. Protože jsem disponoval 

přesnými údaji, zvolil jsem single device.  

 

 

Obrázek 14: Průvodce přidáním zařízení 
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V druhém kroku průvodce žádá o výběr komunikačního protokolu pro čtečku. Jak 

již bylo řečeno v původní instalaci BizTalku je dostupný pouze LLRP pro čtečky Impinj. 

Protože v tomto případě jsem přidával čtečku Alien musel jsem vybrat položku vpravo 

nahoře, vedle výběrového pole- Ad provider. Tím se otevře další dialogové okno v rámci 

tohoto kroku přidávání zařízení.  V této fázi už je možné se i vracet k předešlým krokům 

pomocí tlačítka Previous. To se nachází společně s dalšími navigačními tlačítky Next a 

Cancel v pravé dolní části okna. V levé části okna se nachází ukazatel o tom, ve které fázi 

průvodce se uživatel momentálně nachází. Z něho lze snadno vyčíst, že momentálně jsem 

v části volby protokolu a vracet se lze pouze o jednu úroveň výše, do úvodního dialogu. Po 

vybrání volby Add Provider se objevilo dialogové okno, ve kterém existují dva způsoby 

zadání daného protokolu. Pokud uživatel zná přesný název protokolu a ví, které soubory 

dynamických knihoven obsahuje, může je rovnou vepsat do k tomu připravených polí. 

Protože lze těžko očekávat, že si někdo bude pamatovat několik názvů souborů, je zde 

druhá možnost klasického prohledávání umístění souboru na disku. Toho docílíme 

výběrem položky Browse. Výběr souboru by měl být poměrně jednoduchý, BizTalk server 

sám zobrazuje pouze použitelné soubory.  

 

 

Obrázek 15: Průvodce přidáním zařízení 
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Obrázek 16: Průvodce přidáním zařízení 

 

Text ve vrchní části tohoto dialogu informuje uživatele o funkci tohoto okna. 

Přidání protokolu do seznamu použitelných protokolů pro komunikaci se čtečkami, zde 

autor nazývá registrací. Je to mírně matoucí a nezkušený uživatel by mohl tento dialog 

považovat za zcela jinou funkci, než je obyčejné přidání protokolu do seznamu. To je 

potřeba brát na vědomí při prvních projektech vytvářených v BizTalk Serveru RFID. Další 

informace obsažena v popisu dialogu říká, že po označení souborů protokolu 

prostřednictvím funkce Browse, lze v sekci Provider Properties editovat vlastnosti 

protokolu. To ovšem nedoporučuji běžným uživatelům, kteří daný protokol neznají a 

chystají se ho pouze používat způsobem, pro který byl primárně nastaven. Tato funkce je 

spíše pro programátory protokolu, kteří dokonale znají jeho zdrojový kod nebo jsou přímo 

jeho tvůrci. Neodborná manipulace s jeho vlastnostmi a nastaveními by mohla mít za 

následek jeho nesprávnou funkci. Pro dokončení přidání protokolu je potřeba zvolit volbu 

registr, která potvrdí tuto akci a vrátí uživatele do předchozího kroku průvodce se 

seznamem dostupných protokolů, kde jsem pro pokračování klinul na tlačítko next.  
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Obrázek 17: Průvodce přidáním zařízení 

Na dalším obrázku č.17 vidíme další krok průvodce připojením zařízení a to 

nastavení technických parametrů připojení čtečky. První volba tohoto dialogu se týká typu 

připojení zařízení. Na výběr jsem měl ze dvou typů připojení sériové připojení a připojení 

pomocí ethernetového protokolu TCP/IP. Všechny čtečky, jež jsem měl v laboratoři 

k dispozici, nevyužívají sériové připojení k počítači (COM porty), tudíž jsem zvolil 

TCP/IP. Proto je další požadavek pro připojení zadání IP adresy čtečky. Každá čtečka má 

přidělenou vlastní pevnou IP adresu. Je třeba dbát na správný zápis adresy, protože 

BizTalk na rozdíl od některých novějších systémů vyžaduje striktní zápis čísel v adrese. Je 

potřeba číslo zadávat čísla oddělena tečkami. Nelze například napsat 15819672149. Dále 

jsem nastavil komunikační port. V tomto případě, kdy připojuji čtečku Alien, je číslo portu 

2300. Pro všechny čtečky od jednoho výrobce je přiřazen stejný port a to dokonce i pro 

čtečky stejného výrobce, ale jiných typů. Což je v mém případě u čteček Impinj R420 a 

Speedway. Pro čtečky firmy Impinj je přiřazen port 5084. Tyto údaje by měli být dodány 

výrobcem přidávaného zařízení. Minimálně IP adresu by si měl potencionální uživatel 

vyžádat. Pomocí IP adresy, pak  lze pomocí internetu přistupovat k informačnímu rozhraní 

čtečky. Zde se nacházejí další podrobnější technické specifikace včetně používaných portů, 

snímacích frekvencí, rozsahu výkonů. Vzhledem k tomu, že o informace o soukromém 
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majetku je tato informační stránka chráněna uživatelským jménem a heslem. Ty údaje by 

měly být také dodány výrobcem, uživatel je má možnost na požádání změnit. Po zadání 

potřebných parametrů jsem pokračoval k dalšímu dialogu, opět kliknutím na tlačítko next. 

 

Obrázek 18: Průvodce přidáním zařízení 

Další obrázek č.18 ukazuje krok, ve kterém máme možnost přiřadit, právě 

připojované zařízení k některé skupině, již dříve připojených zařízení.(Nebo vytvořit 

skupinu zařízení úplně novou). Typicky se toto provádí pro přiřazování čteček do skupin 

podle výrobce nebo podle typů. Logiku větvení příslušnosti jednotlivých zařízení do 

skupin zobrazuje klasická stromová struktura, podobně jako třeba v průzkumníkovi 

operačního systému windows nebo i některých jiných softwarových produktech. Na 

obrázku je vidět, že v systému již existuje skupina čteček Impinj. Pokud bych chtěl 

zachovat třídění podle výrobců, musel bych použít tlačítko New Group. Po stisknutí se  

objeví pop-up okno, ve které lze jednoduše zadat jméno a popis nové skupiny. Nutno 

dodat, že celý tento krok je čistě dobrovolný a nemá žádný význam pro vlastnosti připojení 

čtečky. Uživatel může bez obav přidávat čtečky bez jakéhokoliv třídění do skupin.  Jde 

pouze o administrativní akci, která umožní nějak přehledně zobrazovat organizaci všech 

zařízení připojených k systému BizTalk. Mělo by zřejmě smysl v případě, že by počet 
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připojených zařízení byl v desítkách či stovkách. V mém případě nebylo nutné čtečky 

zařazovat do skupin, protože jsem používal pouze tři. Proto jsem celý krok přeskočil, nic 

nezadával a rovnou se přepnul do další fáze tlačítkem Next.  

V části authentifikace jsem zadal uživatelské jméno a heslo, které jsem dostal 

přidělené ke konkrétní čtečce. V případě, že se uživateli nehodí tyto automaticky 

vygenerované údaje, může je ve spolupráci s dodavatelem čtečky změnit. Následující část 

Properties umožňuje přednastavit vlastnosti čtečky. Otevřený dialog má podobnou 

orientaci jako hlavní okno průvodce připojení. V levé části se nachází kategorie vlastností, 

které můžeme nastavovat a uprostřed je pole pro změnu konkrétních vlastností. V kategorii 

Sources se nastavují připojené čtecí antény. Uživatel má možnost si vybrat jaké antény, 

které, jsou fyzicky připojené ke čtečce, bude používat. Označením zaškrtávacího políčka 

vybere anténu, kterou chceme nastavovat a kliknutím na volbu User enabled/ disabled lze 

vypnout nebo zapnout danou anténu. V této sekci lze také nastavit sekvenci čtení několika 

antén v časové posloupnosti. To znamená, že například antény budou zapínány v pořadí 

Antena_1,Antena_4,Antena_2,Antena_3. V části Tag Reads je volba Duplication Time, ta 

je nastavována v milisekundách a určuje časový interval, během kterého nebude čtečka číst 

dvakrát stejný tag. To se hodí v situacích, kdy je u čtečky nastaven větší dosah a tím 

pádem určitý čas trvá, než se zboží označené tagem dostane z jeho dosahu. Pokud by 

duplication time byl nastaven na menší hodnotu, zaznamenala by čtečka stejný tag dvakrát, 

což by fyziky nebyla pravda. To samozřejmě způsobí problémy při ukládání informací o 

čtecích událostech. Kategorie Notifikation určuje, které informace při zjištění tagu čtečkou 

budou uloženy do databáze. Lze volit položky – ID, Tag Time, Tag Type, Tag Data, 

Numbering systém. Custom kategorie umožnuje volit specifické parametry komunikačního 

protokolu. V mém případě jsem neměnil žádnou vlastnost u používaných čteček. 

V poslední části průvodce kliknutí na tlačítko Finish jsem dokončil celý proces. Ten 

opakuji pro všechny tři používané čtečky.  

Po instalaci všech potřebných čteček jsem tedy mohl číst tagy. K uchovávaní 

informací o provedených čteních tagů (Read Event), jsem ještě navíc potřeboval vytvořit 

procesy, které by s těmito informacemi manipulovaly, propojily Biztalk s SQl   serverem. 

V této chvíli jsou totiž při každém dalším čtení tagů, je to předchozí přepsáno aktuálním, 

protože získané údaje se nemají kde uložit. Navíc s těmito informacemi nelze nijak 

nakládat v rámci ostatních podnikových systémů, jsou bez procesů úplně izolovány od 
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samotného BizTalk RFID Serveru. Ukázka čtení tagů bez propojeného procesu je vidět na 

obrázku č.19 V levé části okna RFID manageru (průzkumník řešení) jsem vybral položku 

device, v prostředním okně se zobrazí dostupná zařízení. Na vybranou čtečku, kterou jsem 

chtěl číst, jsem kliknul pravým tlačítkem a vybral možnost Views Tags.       

 

Obrázek 19: Zkouška zařízení 

V následně otevřeném okně je vidět zkrácený výpis sejmutých tagů. Je 

zobrazován název čtečky, anténa, Id číslo tagu a čas, kdy ke čtení došlo. Implicitním 

nastavení je nutné pro zahájení čtení stisknout tlačítko Refresh. Nastavením položky 

Refresh interval docílíme automatického snímání každých 5, 10, 20, 30, 45, nebo 60 vteřin. 

Pokud by se vyskytla nějaká chyba ve snímání nebo by byl zaznamenán vadný tag, byl by 

vypsán v poli Error Encoured. Tlačítkem Clear ucítěným vedle tlačítak Refresh lze celý 

seznam zaznamenaných tagů vymazat. Volba Views Tag slouží především k otestování 

funkčnosti čtečky před jejím zahrnutím do procesů. K vytvoření nového procesu jsem 

musel pravým tlačítkem kliknout na položku Procesess a vybrat New Proces. Vše opět 

v levé části okna, průzkumníkovi řešení.  

5.1.2 Procesy  

Po spuštění tvorby nového procesu se zobrazí podobný průvodce, jako v případě 

přidání zařízení. V levé části okna jsou opět zobrazovány jednotlivé kroky průvodce, s tím 

že je označen aktuální otevřený krok. Ostatní plocha dialogů je pak věnována právě 
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aktuálnímu kroku (fázi) průvodce. Fáze jsou tentokrát čtyři – Introduction, Bindings, 

Components, Summary. Introduction je pouze informativní část, která sděluje uživateli 

smysl a logiku tvorby procesů. Je zde uvedeno, že je nutné vytvořit dva druhy vazeb, 

vazbu pro připojené zařízení (Device bindings), a vazbu pro komponenty (Components 

bindings). Vazba zařízení určuje, které čtečky budou navázány na tento proces. Po přečtení 

tagu touto čtečkou je pak spuštěn daný proces. Deklarování inicializačních čteček se 

provádí pomocí přidání logických zařízení. Vazba komponent je modul umístěný v proces 

piperine (viz. kapitola 2.3 Architektura BizTalk Serveru RFID). Může to být napsaná 

v kodu .net technologie,  nebo pomocí Business Role Engine Policy. Komponenta určuje, 

jakým způsobem budou zpracovávány informace o tazích, které zjistily čtečky navázány na 

proces. Do další části průvodce se lze posunout tlačítkem next.  

 

Obrázek 20: Přidání procesu 

V části Bindings, se nejprve definují logická zařízení. Kliknutím na tlačítko New 

se přidá nové logické zařízení. Zobrazí se pop-up okno Logical Device Name. Má jen 

jednu položku- Name. Zde si uživatel může napsat jméno čtečky, které bude nejlépe 

vystihovat úlohu dané čtečky v organizaci a celkově v dodavatelském řetězci. Například se 

může jednat o „ Čtecí brána dodavatele 1 ve skladu“.  Dialog se potvrdí tlačítkem ok a 

v poli Logical Devices se objeví nově vytvořené logické zařízení. To se onačí kliknutím 

myší a tlačítkem next se postoupí do další fáze. Další částí konfigurace vazeb je okno 

configure logical device. To je zobrazeno na obrázku č.20. Zde se přiřazuje k vytvořenému 
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logickému zařízení, zařízení fyzické. V poli devices and groups se zobrazuje nabídka všech 

fyzicky připojených čteček a jejich roztřídění do skupin. Označením zatrhávacího 

čtverečku uživatel označí čtečku, kterou chce v daném procesu využívat. Vybraná zařízení 

se následně zobrazí ve vedlejším poli selected devices and groups. Vedle názvu čtečky je 

typ spojení. Jsou na výběr dva druhy spojení – hard a soft. Připojení typu hard, je označení 

přímého připojení k vybranému zařízení. Vzniká, pokud uživatel přímo označí dané 

zařízení a klikne na něj. Připojení typu soft je nepřímé propojení, vzniká při přidávání 

skupin zařízení. Pokud uživatel připojuje skupinu zařízení pro všechny zařízení v této 

skupině, vzniká nepřímé připojení. Takto připojovat zařízení je praktické v případě, že 

skupiny zařízení jsou početné a je časově náročné klikat na každé zařízení zvlášť. 

Samozřejmě může nastat situace, kdy je potřeba přidat jedno konkrétní zařízení ze skupiny, 

potom ho uživatel musí v seznamu vyhledat a zvlášť označit. 

Následuje vytvoření a přidání komponenty do procesu. Ve výchozím průvodci 

není vytvořena žádná komponenta, proto je nutné pomocí New Komponent tlačítka přidat 

novou komponentu. Na výběr jsou dva typy komponent – privátní a veřejná. Privátní, tedy 

soukromé komponenty jsou vytvořené uživatelem na lokálním počítači a ty, které dodává 

výrobce v základní instalaci BizTalk Severu RFID. V mém případě to byla jediná 

komponenta a to SqlServerSink. Je zobrazená v dialogu Add komponent, který se otevřel 

klinknutím na New komponent, poli List of availble components. Vedle názvu se nachází i 

krátký textový popis funkce této komponenty. Tato komponenta ve výchozím nastavení 

vytvoří v SQL Serveru databázi rfidsink, kde ukládá informace o sejmutých tazích pomocí 

připojené čtečky. Toto je základní komponenta, která je nejvíce používaná. Druhá 

komponenta standardně dodávána s BizTalk serverem je Rule Engine Polcy exekutor. Její 

funkce spočívá v tom, že spustí zpracování obchodních pravidel vztažených se čtením 

RFID tagů. Tyto pravidla se vytvářejí v modulu BizTalk serveru Business Rule Engine 

Policy. Například se může jednat o automatické vystavení objednávky na zboží, jež právě 

opustilo organizaci a je potřeba doplnit jeho zásoby ve skladech.    

 Veřejné komponenty jsou vytvořeny jinými uživateli Biztalk serveru a jsou 

uloženy v globální cache paměti. Net technologií. V podstatě je možné stáhnout 

z internetu, ovšem ve většině případů si je autoři chrání a pro jejich používání je potřeba 

mít přístupová práva. Jedinou veřejnou komponentou, která je dostupná všem uživatelům, 

na kterou jsem narazil v průběhu mé práce je SqlSink With Chronological Reads. Ta 
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ukládá sejmuté tagy do databáze Sql serveru v chronologickém pořadí.  Přidání komponent 

k procesům zobrazuje obrázek č.21.Pokud by uživatel chtěl přidat veřejnou komponentu 

do seznamu dostupných komponent, musel by kliknout na tlačítko register. Toto je zároveň 

jediná možnost jak s těmito komponenty pracovat. K přidání komponenty k procesu je tedy 

zapotřebí, označit vybranou komponentu v poli List of avaible components. Poté kliknout 

na tlačítko Add, které je umístěno vedle pole. Volbou unregister lze kompenenty se 

seznamu odstranit. Registrováním komponenty jsem vytvořil v podstatě třídu těchto 

komponent, a pokud jsem chtěl navázat komponentu ke konkrétnímu procesu, je nutné 

vytvořit instanci dané třídy. Na obrázku č.21 lze vidět podokno Add Components Instance, 

to se zobrazí po kliknutí na tlačítko Add. Pro každou vytvářenou instanci lze pomocí 

tohoto okna definovat specifické vlastnosti. Pro mě byla nejdůležitější volba jména 

databáze, kterou jsem musel změnit. 

 

Obrázek 21: Přidání procesu  

Z přednastaveného názvu rfidsink například Sklad_Dodavatele1. Důvodem je to, 

že jsem pro každou čtecí bránu, v každém procesu, potřeboval vytvořit oddělenou databázi. 

Takže nakonec byly v SQL serveru vytvořeny databáze pro export a sklad každé z firem 

zapojených do uvažovaného dodavatelského řetězce. Změna vytvářené databáze se 

provede prostým přepsáním položky DataBaseName. Po potvrzení zadaných vlastností a 

názvu je instance komponenty přidána k procesu. Průvodce vytvořením procesu tímto 

přejde do poslední fáze- summary. Je zde zrekapitulován celý proces. Tedy připojené 

logické a fyzické zařízení a používaná instance komponenty. Po vytvoření se nový proces 
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objeví pod položkou Proceses v průzkumníkovy řešení. Po označení procesu v této části 

okna se v hlavním poli objeví náhled na jeho stav. Ve dvou záložkách jsou volby Overview 

a Browse. Overwiev je obecný náhled, ve třech polích jsou zobrazovány informace o 

Process Summary, Erros Summary a Recent Tags Summary.  

  

 

Obrázek 22: Náhled na proces 

Process summary zobrazuje informace o celkovém počtu přečtených tagů. Je zde 

také zobrazen celkový čas trvání označeného procesu. Recent tags Summary obsahuje 

informace o konkrétních čtecích událostech. To znamená identifikační číslo přečteného 

tagu, čtecí zařízení a datum, čas, kdy k události došlo. Pro zobrazní všech přečtených tagů 

v rámci daného procesu je nutné kliknout na Views Tags. Tato volba zobrazí podobný 

dialog jako u volby Tag View v možnostech připojených zařízení. Opět je také možné 

nastavit refresh interval, pomocí kterého lze funkci procesu zautomatizovat. Třetí pole 

zobrazuje případné chyby v procesu, ke kterým může dojít. Kromě času také i části 

procesu, ve kterých, může dojít k chybám. To znamená v logickém zařízení a komponentě. 

Pomocí druhé záložky- browse lze editovat již vytvořené procesy. Upravovat nastavení 



Matěj Bednář: Implementace EPCIS BizTalk 

47 

 

komponenty, vazbu na logická zařízení a vazbu fyzických zařízení na zařízení logická.  Po 

dokončení úprav je nutné ověřit správnost všech nastavení kliknutím na tlačítko Validate. 

Až po té je možné upravený proces využívat. Ke spuštění procesu jsem na něj musel 

kliknout pravým tlačítkem a zvolit start. Na výběr jsou ještě stavy stop, pause. Pause je 

uřčen pro dočasné pozastavení běhu procesu. Stop se používá pro úplné vypnutí procesu, 

které je nutné pro jeho editaci. Pokud v průzkumníkovi řešení označí uživatel symbol 

serveru (v mém případě VSB-8F30D654D2E-local), zobrazí se mu souhrnný náhled na 

všechny vytvořené procesy, statistiku připojených zařízení, statistiku nedávno přečtených 

tagů a případných chyb v procesech. Na rozdíl od náhledu na jeden konkrétní proces se 

tyto statistiky týkají všech procesů a všech zařízení v RFID manažeru.  

V této fázi tedy mám v RFID manageru BizTalk Serveru RFID pro každou firmu 

v dodavatelském řetězci připojenu jednu čtečku a dva procesy. Procesy podporují 

elektronickou evidenci příjmu zboží do skladů a export zboží do dalších částí 

dodavatelského řetězce. Je v nich, pomocí logického zařízení, využita čtečka určená pro 

každou z firem, jednou jako čtecí brána ve skladu a podruhé jako čtecí brána při exportu. 

Při simulaci řetězce se pak předpokládá, že tagy, zjištěné jednotlivými branami, 

reprezentují zboží, které putuje mezi zúčastněnými organizacemi. Každý proces pak ukládá 

informace, sejmuté čtecími branami do SQL serveru do speciálních databází, které jsou 

definovány v komponentách procesů. Zde jsou po té, přístupné pro případné další 

podnikové informační systémy firem. Dále se budu zabývat prací s SQL serverem a 

způsobem prezentace informací o čtených tazích pro běžného uživatele těchto systémů. 

Nejprve SQL server, k práci se serverem je potřeba ve složce Microsoft SQL server 2008 

spustit aplikaci SQl server managment studio. To vše je samozřejmě dostupné přes 

nabídku start a položku všechny programy.               

5.2 SQL server 

Po spuštění SQL serveru bude nejdříve uživatel muset vybrat připojení k serveru. 

V dialogu connect to server se vybírají tři položky- Server type, Server Name, 

Authentication. To znamená, že se v tomto okně vybírá typ serveru, ke kterému se bude 

připojovat, název tohoto serveru a způsob authentifikace uživatelů. Na obrázku č.23 je 

vidět, implicitní nastavení.  
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Obrázek 23: Připojení k databázovému serveru 

Jsou k dispozici tyto druhy serverů - analytický, integrační, reportovací a SQL 

server compact. Protože jsem potřeboval v mé práci data pouze ukládat, vybral jsem 

databázový typ serveru. Jméno serveru je vytvořeno v průběhu instalace SQL serveru. 

Skládá se většinou z názvu počítače a kodu vytvořeným samotným SQL serverem. Pokud 

je SQL server správně nainstalován, v rolovacím menu položky by měl být dostupný jako 

jediný, tento správný název. Existují dva druhy authentifikace - Windows authentifikace a 

SQL server authentifikace. Já jsem zvolil windows authentifikace, to znamená, že pro 

přihlášení k serveru bylo použito uživatelské jméno a heslo z uživatelského účtu 

operačního systému. Pokud bych zvolil druhou možnost, musel bych vytvořit nové 

uživatelské jméno a heslo. To je sice zdlouhavější, ale výhoda je v tom, že k serveru 

nemají přístup všichni uživatelé účtu, pod kterým je uživatel momentálně přihlášen. 

Protože jsem své přihlašovací údaje znal pouze já, nebyl problém v tom, že bych nemohl 

použít windows authentifikaci. Po nastavení všech tří položek, jsem pokračoval stisknutím 

tlačítka Connect. 

Takto jsem tedy spustil SQL server s připojeným databázovým serverem. Okno 

v němž se pracuje se serverem je opět rozděleno do několika částí. V levé části je je object 

explorer. Tedy průzkumník kořenové struktury databází a tabulek, které jsou přítomné na 

serveru. Na vrcholu průzkumníka (exploreru), je jméno serveru ke kterému je uživatel 

momentálně připojen. Tlačítkem connect lze kdykoliv změnit typ serveru na kterém je 
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uživatel připojen. Ikonou těsně vedle, počítačem se zelenou šipkou se následně 

k vybranému serveru uživatel připojí. Ikona s červeným křížkem u počítače, daný server 

odpojí. Pokud se změna serveru, nebo připojení či odpojení serveru, neprojeví okamžitě 

musí uživatel použít tlačítko refresh, které je v této řadě tlačítek na předposleddním místě. 

Na jednom serveru se může nacházet více databází najednou. V průzkumníkovi objektů je 

databáze zobrazena válcovitou ikonou. Databázové tabulky, které tvoří obsah těchto 

datbází jsou označeny čtvercovou ikonou připomínající záložky. Středová část okna, je 

určena pro zobrazování SQL dotazů nad tabulkami. V mém přídadě mám v database 

serveru, vytvořeny pro každou firmu tyto databáze- Sklad,Export. Celkem tedy šest 

databází, do kterých jsou ukládány informace o snímaných tazích. Protože v SQL serveru 

lze s tabulkami manipulovat pouze pomocí SQL dotazů, musel jsem pro ověření funkce 

procesů použít příkaz EDIT TOP 200 ROWS.  

 

Obrázek 24: Zobrazení obsahu tabulky 

Vybral jsem konkrétní databázi a tabulku, na obrázku č.24 lze vidět, že se jedná 

databázi SkladDodavatele1 a tabulku Tag events. V ní se totiž, ukládájí informace o tazích 

které přečetla daná čtečka. Provedl jsem to kliknutím pravým tlačítkem na tuto tabulku a 

po otevření nabídky akcí, jsem vybral již výše zmiňovaný příkaz Edit top 200 Rows. Po 

spuštění dotazu se v prostřední části okna, zobrazí prvních 200 záznamů ve vybrané 

tabulce. Ve sloupcích jsou kategorie vlastností, které jsem nastavil, již dříve při práci 

s RFID managerem. Jedná se jak je vidět z obrázku č o ID tagu, jméno zařízení, jméno 
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procesu, jméno logického zařízení, extérní data a další. Tímto přákazem, nebo i příkazem 

View Top 1000 rows lze nahlížet do obsahu tabulek v databázích. Je to ale složité. Těžko    

 

Obrázek 25: Zobrazená tabulka 

lze předpokládat, že v reálném provozu uvnitř dodavateslkého řetězce bude mít 

každý zaměstnanec, který potřebuje dané informace využívat, přístup do SQL serveru a 

hlavně potřebné znalosti pro práci s ním. Problém je také v tom, že tento způsob práce by 

nebyl dostatečne operativní. Z těchto důvodů se pro prezentaci informací uchovávaných 

v databázích používá modulu SQL serveru- Reporting Services. Pomocí této aplikace lze 

vytvořit pro uživatele přívětivé rozhraní, z nějž mohou čerpat informace bez jakýchkoliv 

nadstandartních technických znalostí. Reporting services umožnuje  předpřipravené 

dotazy, prezentovat prostřednictvím internetu. Uživatel tedy pro čtení v interních 

databázích jednoduše navštíví internetovou stránku k tomu určenou.    

5.3 Reporting services 

Tuto službu lze spustit prostřednictvím nabídky start, ve složce programy po výběru 

programu Microsft SQL server, kliknutím na Reporting services. V nově spušetěné 

aplikaci jsem vybíral postupně- File,New Project. Na výběr jsem měl z více druhů 

projektů, zvolil jsem Report model server. Po založení nového projektu jsem zamítnul 
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možnost využít pomoci průvodce, v této aplikaci je spíše spomalujícím faktorem. Pracovní 

obrazovka apliakce je zobrazena na obrázku č.25. Ustřední část obsahuje pole pro návrh.   

 

Obrázek 26: Tvorba reportu 

Lze zde nastavovat vzhled výsledného reportu. To se týká především hlavičky 

tabulky, rozložení a zarovnání jejich sloupců. Také lze přidávat popisná textová pole. 

Obsah reportu pak určují pole nacházející se okolo návrhu reportu. V pravé části se 

nachází solution manager. Ten umožní nastavení sdílení datových zdrojů, ze kterých budou 

informace pro vytvořený report transportovány. Kliknutím na pravým talčítkem myši na 

položku Shared data sources, se rozbalí menu, kde jsem pro přidání datového zdroje zvolil 

položku add new source data. V následně otevřeném dialogovém okně, jsem vybral jméno 

serveru, jméno databáze, a jméno tabulky, ze které jsem chtěl vytvářet report. Ve spodní 

časti, pravé strany hlavního okna, se po označení položek v solution exploreru zobrazují 

možnosti nastavení jejich vlastností. V levé části se nachází report data. Pokud došlo 

k úspěšnému propojení s datovým zdrojem, objeví se zde ikona znázorňující připojenou 

databázi. Opět bude mít válcovitý tvar, což zjednodušuje identifikaci. Označením této 

ikony a následným (opět pravým tlačítkem myši) se otevře nabídka akcí. Pro vytvoření 

nového reportu jsem zvolil edit query. V okně, které se po té otevřelo, jsem mohl vybrat 

položky z vybrané tabulky (sloupce), které jsem chtěl, aby byly zobrazeny v reportu. Je 

zde také možnost zadávání určitých omezujících podmínek (např. zobrazení prvních 10 

záznnamů), nebo řazení záznamů v abecedním pořádku. Po vytvoření reportu, je nutné ho 
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doručit na webový server. Před tím jsem musel určit, na jaký webový server bude report 

doručen. To lze provést výběrem položky Project Properties, ve složce Project. Ta se 

nachází v hlavní nástrojové liště.  

V dialogu Properties Pages, jsem napsal adresu webového serveru na, který jsem 

chtěl report doručit. To jsem provedl v položce Target Server URL. Protože, že se v mém 

případě jednalo o lokální server (local host), zadal jsem 

htttp://název_počítače:8080/Report. Aby bylo nastavení kompletní musel jsem také zadat 

jméno souboru ve, kterém je report uložen. K tomu je určena položka StartItem. Po 

nastavení místa doručení reportu, příichází na řadu kompliace vytořeného projektu a 

valstní doručení na server. Kompilace se provede výběrem nabídky Build a položky Build 

Solution (název projektu), doručení pomocí Build-Deploy Solution. Pro ověření doručení 

jsem pak v internetovem prohlížeči otevřel asdresu http://localhost/:8080, kde se nacházel 

vytvořený report. Jak vypadal znázorňuje obrázek č.26. Z praktických důvodů jsem vybral 

report s pouze osmi řádky.        

 

Obrázek 27: Report 
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6. Závěr 

Cílem mé diplomové práce bylo implemenetovat Microsoft BizTalk Server RFID do 

prostřední laboratoře CPIT. Na tomto implementovaném softwaru, jsem vytvořil vzorový 

příklad dodadavatelského řetězce, který tvořily tři firmy. Firmy jsem označil jako 

Dodavatel 1, Dodavatel 2, Spotřebitel. Spotřebitelská firma je organizace zabývající se 

kompletací počítačových sestav. Komponenty do těchto sestav, dodávají spotřebiteslké 

organizaci firmy dodavatele 1 a 2. Všechny produkty pohybující se v rámci 

dodavateslkého řetezce jsou označeny RFID tagy. Do každé firmy byly umístěny dvě 

čtečky těchto tagů. První se nachází v místě vchodu (vjezdu) do skladu a druhá v místě 

odkud se zboží exportuje dále do řetezce (Expedice). Při každém průchodu zboží 

prostorem snímaném čtečkami, jsou údaje načteny procesy v Biztalk Serveru RFID a 

uloženy do informačních systémů organizací. Zaměstnanci pak mohou tyto údaje využívat 

v rámci interních firemních systémů a sdílet uvnitř celého dodavateslkého řetězce. Sdílení 

je umožneno pokud je v daném firmě implementován BizTalk Server, který slouží jako 

rozhraní mezi různorodými informačními systémy jednotlivých účastníků dodavatelského 

řetězce.  

 Řešení v rámci laboratoře zahrnovalo na přidělený počítač naistalovat BizTalk 

Server RFID a k němu potřebný Microsoft SQL Server který slouží jako úložiště dat. Po 

nainstalování softwaru, následovalo fyzické připojení čteček, jejich softwarová 

konfigurace, a logické propojení s BizTalk Serverem RFID. V laboratoři jsem využíval 

čteček Impinj Speedway, R 420, a Alien. Aby bylo možné provést instalaci BizTalk 

serveru a SQL serveru bylo nunté ověřit hardwarovou výkonost počítače a do operačního 

systému počítače doinstalovat některé nezbytné komponenty. Například se jednalo o IIS, 

MSMQ, a další. Následně jsem v RFID manageru připojil používané čtečky, to znamená 

přiřadnil k nim komunikační protokoly, komunikační porty, a IP adresy. K tomu abych 

mohl využívat informací o snímaných tazích, musel jsem vytvořit procesy, které určují 

způsob, jakým s nimi bude nakládáno. Vytvořil jsem celkem 6 procesů. Po dvou pro 

každou firmy- pro sklad a export. Každý proces vytvořil v SQL serveru databázi pro 

uchovávání snímaných informací. Ke srozumitelné prezentaci tabulek v databázích jsem 

použil modul SQL serveru Reporting Services, pomocí které jsem vytvořil reporty 

dostupné prostředitcvím internetového prohlížeče. Protože běžní zaměstnanci nedisponují 
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znalostí SQL jazyka a jeho použití by ani nebylo v podnikovém prostředí praktické, je toto 

vhodná volba. Reporting services umožnují real-time změny zobrazovaných informací, 

takže jsou stále aktuální. Slabší místo vidím v tom, že obsah reportů není interaktivní, 

uživatelé mohou připravené reporty pouze číst. Řešení by spočívalo v použití PHP jazyka a 

jeho propojením s SQL serverem, což je na druhou stranu náročnější na realizaci 

(zdlouhavé psaní kodu). BizTalk Server RFID je v současné době jedna z mála aplikací, 

která umožnuje implementaci RFID čteček do podnikových informačních systémů. Jeho 

nevýhodou je zejména počet implicitně dodávaných komunikačních protokolů pro čtečky. 

Obsahuje pouze LLRP pro Impinj čtečky, ostaní jsem musel shánět od výrobců čteček. Se 

čtečkami od firmy Motorola jsem vůbec nebyl schopný navázat kontakt. Celkově je 

BizTalk vhodný na realizaci tohoto typu úloh.   
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