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Abstrakt 

Cílem práce je detailně prostudovat webovou službu německé společnosti TecDoc Informations 

Systém a naimplementovat její propojení se systémem internetového obchodování ShopCentrik 

společnosti NetDirect s.r.o. Dalším úkolem bude navrhnout a naimplementovat webovou aplikaci, 

která bude schopna detailně zanalyzovat webovou službu TecDoc a na základě těchto analýz sdělit 

nejlepší metody a způsoby použití této webové služby. 
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Abstract 

The aim of this thesis is to study in detail the web service of TecDoc Informations System, a German 

based company, and to implement TecDoc database system integration with ShopCentrik software, an 

e-commerce solution developed by NetDirect s.r.o., a Czech based company. The next task is to 

design and implement a web application that enables a detailed analysis of the TecDoc web service 

and, based on this analysis, to establish the best practices and methods for using this web service. 
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1 Úvod 
 

Cílem této diplomové práce je prostudovat webovou službu společnosti TecDoc, zabývající se 

distribuci dat v oblasti náhradních dílů pro osobní, užitkové i nákladní automobily. Součástí práce je 

popis implementace této webové služby na systém internetového obchodování ShopCentrik 

společnosti NetDirect s.r.o.[1], v které jsem zaměstnancem. Popisuje způsob propojení s tímto 

systémem a detaily toku dat. Přehledně vysvětluje všechny výhody a nevýhody daného propojení a 

také nastiňuje možné úskalí propojení těchto dvou robustních systémů. 

Hlavním předmětem této diplomové práce je vytvoření experimentální aplikace, která je schopna 

důkladně analyzovat webovou službu TecDoc a tyto analýzy pak přehledně zobrazovat. Na základě 

těchto analýz zjišťuje nejlepší možnosti propojení s webovou službou TecDoc. 

Tuto aplikaci, na rozdíl od dvou výše uvedených systémů jsem implementoval od základu a proto jsem 

zde již mohl použít zkušenosti získané při studiu.Výsledkem je aplikace na platformě .NET, která je 

schopna komunikovat s databází a webovou službou TecDoc.  

Na závěr práce hodnotím experimentální aplikaci, dosažené analýzy a jejich přínos na implementaci 

propojení mezi systémem SchopCentrik a webovou službou TecDoc. 

 

1.1 TecDoc 
 

TecDoc se prezentuje jako standardizované a jedinečné řešení pro potřebu získání vysoce kvalitních a 

aktuálních dat náhradních dílů vozidel. Tyto data jsou velice důležité pro všechny, kteří se chtějí 

prosadit na internetovém trhu s náhradními díly. Bez těchto dat nemohou obchody ani samotní 

obchodníci fungovat a je pouze na nich, zda budou své systémy internetového obchodování pracně 

plnit daty sami, nebo budou data získávat z již mnoha společnostmi odzkoušeného, kvalitního 

poskytovatele dat společnosti TecDoc[2].  

V posledních letech se radikálně zvýšilo získávání dat online pomocí internetu a webových služeb. 

Data mohou být získávány individuálně a na míru, podle požadavku klientů. Společnost TecDoc 

dokazuje, že poskytování informací může být předmětem úspěšného podnikání. 

Firma TecDoc Informations System byla založena v roce 1994 společnosti GmbH, s cílem stát se 

vedoucím dodavatelem informací v oblasti náhradních dílů na Evropském trhu. Posláním TecDoc je 

tedy standardizace, sběr i distribuce dat a rovněž také vývoj nezbytných technologií. TecDoc je v 

současné době nejrozsáhlejší databází automobilových náhradních dílů na světě.  

Společnost, při svém vzniku a v prvních letech své existence sama zjišťovala náhradní díly u všech 

společností. Časem se ale stala tato společnost na trhu náhradních dílů tak důležitá, že dnes jsou již 

data poskytována přímo výrobci automobilových dílů, kteří pravidelně TecDoc kontaktují a předávají 

jim informace o novinkách a změnách na trhu náhradních dílů. 
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TecDoc, jako moderní služba poskytování dat nabízí více způsobů, jak data získat. Všechny způsoby 

jsou popsané v následujícím textu [3]. 

 

- TecDoc KATALOG DVD 

Jde o elektronický katalog náhradních dílů pro automobily, který je dodán na DVD nosičích. Data 

na tomto DVD jsou komplexní a obsahují přes 400 značek výrobců náhradních dílů pro 

automobily osobní i nákladní. Také obsahují více než 3,3 milióny produktů, přes 1 611 000 

obrázků a dalších technických specifikací a dokumentů.  

Tyto data jsou lokalizována do 28 jazyků, včetně českého jazyka a DVD jsou kompletně 

aktualizována a nově vydávána každé 3 měsíce. Svým objemem data přesahují již 20 GB a 

obsahují přes 60 miliónů vazeb mezi jednotlivými díly a typy vozidel.  

Tento Katalog DVD je distribuován a licencován na jednotlivá čtvrtletí. Je možné, jej instalovat na 

lokální síti jako server a klient. Síťové řešení instalace katalogu je cenově výhodnější a zároveň 

šetří místo na disku pracovních stanic. 

 

- TecDoc WEB KATALOG 

Tento katalog je obdobou klasického katalogu na DVD, ale data jsou získávána pomocí 

internetového připojení. Odpadá tedy nutnost každý čtvrtrok zdlouhavě instalovat celý katalog. 

Celá administrace katalogu pak není omezena na jeden hostitelský počítač, ale k produktu kupující 

získá i uživatelský účet a pomocí internetového prohlížeče má možnost katalog administrovat 

odkudkoli, kde je možné se připojit k internetu.  

Což lze také považovat za velkou výhodu. Licence pro tento druh produktu je vystavována na 

dobu jednoho roku a pro klienty, kteří pro dané období využívají více licenci, jsou pak další 

licence cenově výhodnější. 

 

- TecDoc WEB SHOP 

Součástí tohoto produktu je navíc standardní aplikace internetového obchodu, v které přímo klient 

využívá data z TecDoc katalogu. V administraci tohoto produktu tedy nenastavuje jen vlastnosti 

katalogu, jako v předešlých dvou produktech, ale navíc i upravuje vzhled webových stránek, 

umístění loga firmy, definování barev a podobné základní vlastnosti webového internetového 

obchodu. Navíc je možno zvolit si mezi různými variantami internetových obchodů, rozdělených 

podle složitosti a pak tedy i ceny. Zde opět ukazuje německá firma TecDoc Information Systém 

svojí všestrannost a schopnost rozvíjení svých služeb.  
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- TecDoc WEB SERVICE 

Díky této licenci získá klient přístup k webové službě TecDoc, která mu umožní naplnit daty 

vlastní internetový obchod s náhradními díly pro automobily, který ale může disponovat i jinými 

produkty. Na rozdíl od předešlého produktu. Velkou výhodou pak je kontrola nad implementací 

celého systému, možnost splnění všech požadavků obchodníka a napojení na účetní systémy 

klienta. Předmětem této diplomové práce je popis, implementace a pokusy právě s tímto 

produktem.  

 

1.2 ShopCentrik 
 

ShopCentrik je webová aplikace, určená k obchodování na internetu. Výrobcem tohoto systému je 

společnost NetDirect s.r.o., která v České republice patří k lídrům v oblasti e.commerce[4]. U této 

firmy již přes dva roky pracuji jako programátor a dovolím si tvrdit, že tento systém již znám více než 

dobře. ShopCentrik není krabicové řešení internetového obchodu a je zákazníkům vždy dodáván 

přesně na míru, od analýzy, grafiky až po nasazení do ostrého provozu. Samozřejmostí je také 

následný servis, kdy si klient může přát ještě zapracovat další funkčnosti, nebo provádět jiné změny.  

Každé dodané řešení je individuální s ohledem na nabízené zboží a cílové skupiny, které má e-shop 

oslovit. Díky tomu, že ShopCentrik není krabicovým produktem, neustále komunikujeme s klienty, od 

kterých získáváme zpětnou vazbu a to je jedna z příčin, proč své aplikace stále vylepšujeme a ženeme 

jak technologicky, kdy neustále sledujeme nejmodernější trendy v oblasti internetu, tak i lepšící se 

kvalitou dopředu.  

 

1.2.1 Výhody 

 

Mezi největší výhody tohoto systému bezesporu patří to, že jeho výrobce je moderní, neustále se 

rozvíjející firma, která zaměstnává velké množství nadšených programátorů, kteří svoji práci dělají 

rádi. Není mým zájmem zde dělat této firmě reklamu, ale z vlastní zkušenosti vím, že nejlépe se dělá v 

týmu lidí, kteří jsou pro věc zapálení. A u NetDirectu tomu tak je. Systém ShopCentrik se neustále 

rozvíjí pomocí nových modulů a vylepšení.  

Systém lze naimplementovat tak, aby prodával pouze koncovým spotřebitelům (B2C – Business to 

client) a nebo, aby zprostředkovával prodej velkoobchodníkům (B2B – Business to business). Pokud 

je to ale přání klienta, lze systém naimplementovat i tak, aby zprostředkovával oba druhy prodeje 

současně. Zde již s určeným omezením, že jako B2B může klient nakupovat pouze po přihlášení, kdy 

už mu ShopCentrik je schopen zobrazit jiné ceny než pro B2C klienty. 

Systém lze také propojit s účetním systémem klienta, jako jsou třeba Pohoda, Helios, K2, díky čemuž 

odpadá pracné ruční plnění e-shopu daty, jako jsou kategorie a produkty, protože klienti již mají tyto 

data většinou připraveny ve svém účetním systému. 
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Právě jedním z úkolů této diplomové práce, je popis a plnění systému daty, které poskytuje webová 

služba společnosti TecDoc.  

Další samozřejmostí moderního internetového obchodu je publikační systém, který umožňuje vytvářet 

články. Pokud je tato funkce moudře používána, nejeví se jako reklama, ale přitom směřuje vždy k 

jednomu cíly a to prodeji produktů. Velmi úspěšné a používané je také propojení článků s funkcí 

‚Slovník pojmů‘, kdy u popisu produktů může být označeno jakékoli slovo a to může pak odkazovat 

na nějaký článek či popis.  

Celý systém spolu i s administrací je jazykově i měnově nezávislý a proto jej lze provozovat i 

mezinárodně, čehož mnoho velkých společností využívá. Setkáváme se i s řešením takových 

požadavků, že má klient 5 zahraničních domén, kdy všechny směřuje na jeden hosting, ale mi pak 

podle domény máme nastavit jazyk i měnu.  

V poslední době se velmi rozmohly platby přes internet, pomocí platebních metod. Tyto firmy 

většinou jen zprostředkovávají platební akci, ale k samotné transakci probíhá na úrovni platebních 

karet. V našem systému implementujeme všechny moderní platební metody dostupné v České 

republice, ale i v tomto směru jsme přizpůsobiví, a pokud si třeba klient ze Slovenské republiky přeje 

naimplementovat slovenskou platební metodu, tak ji celou nastudujeme a do systému zapracujeme. 

 

 

1.2.1.1 SEO optimalizace 

 

ShopCentrik dále disponuje potřebnými funkcemi a nástroji, které jsou nutností pro úspěšné podnikání 

na internetu. Mezi tyto důležité funkce patří SEO optimalizace pro vyhledávače, které zásadním 

způsobem ovlivňuje návštěvnost webových stránek. Je to sada postupů, která pomáhá zlepšit pořadí 

webu ve výsledcích vyhledávání. Jde o nejefektivnější a nejlevnější formu internetového marketingu, 

není však nejrychlejší. SEO zůstává nejlevnější formou marketingu, pokud se o něj majitel stará sám. 

Nemyslím tím najmutí firmy, která se o SEO bude starat za něj. 

Být na předních pozicích ve vyhledávačích je jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšného podnikání 

na internetu. Pro nový obchod, který ještě nemá svou stálou klientelu, jde dokonce o nejdůležitější 

aspekt. 

 

Nejdůležitější pravidla SEO z pohledu technického řešení webové aplikace: 

- Struktura webu. Postupné zanořování nadpisů. 

- Správné řešení odkazů. Vyhledávací roboti chodí přes odkazy. 

- Datová velikost webu. I s obrázky by kód neměl přesáhnout 650 kb 

- URL adresy webu. Odstranění duplicitních adres. 

- Alternativní popisky obrázků 
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Obrázek 1: Přehled návštěvnosti webu podle zobrazení ve vyhledávači Google 

 

 

Na obrázku lze vidět výsledek hledání ve vyhledávači Google. První sloupec představuje procenta, v 

kterých lidé klikají na odkazy. Je tedy patrné, že pokud se při hledání nějakého produktu, který na 

svém internetovém obchodě nabízím, objevím až na 6 místě, tak mně navštíví jen 3 lidé ze sta, kteří 

tento produkt vyhledávali. Zatím co, pokud budu na místě prvním, tak již budu mít 56 návštěv.  Za 

zmínku určitě stojí poznatek, že úplně poslední odkaz má větší šanci návštěvy, než ten který se objeví 

uprostřed.  

Druhý sloupec představuje čas strávený myší v úrovni daného odkazu. Tato informace svědčí o čtení 

odkazu a přemýšlení nad tím, zda na něj kliknout. Opět s přehledem ‚vedou‘ odkazy vrchní. Tato 

informace sice již není tak přesná a vypovídající jako předešlý sloupec, protože myš nemusí být vždy 

tam, kde zákazník čte, ale určitě je také zajímavá. 
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1.2.2 Typičtí klienti 

 

Střední a větší společnosti 

Mezi klienty společnosti NetDirect patří zejména střední a větší společnosti, které chtějí na internetu 

úspěšně podnikat a těžit z jeho obrovských výhod. Mezi zákazníky patří několik set českých firem, ale 

výjimkou nejsou ani zahraniční společnosti, které také plnohodnotně využívají aplikace společnosti 

NetDirect. 

 

Menší klienti 

Společnost NetDirect se snaží poskytnout produkt i pro méně náročné klienty, kteří nakupují levnější, 

ale také kvalitní alternativy produktu. Je pouze na klientovi samotném, co vše chce do systému přidat 

a od toho se pak také odvíjí cena implementace. 

 

1.3  TecDoc a ShopCentrik 
 

TecDoc je nejrozsáhlejší databáze automobilových náhradních dílů na světě. Je tedy ideálním 

poskytovatelem dat pro klienta uvažujícím o internetovém podnikání na úseku automobilových 

náhradních dílů. Implementovat propojení mezi ShopCentrikem a TecDocem se jeví jako náročný 

úkol a proto jsem si jej také zvolil jako téma mé diplomové práce.  

Je pravdou, že nejde o první implementaci TecDocu do systému ShopCentrik, ale je třeba podotknout, 

že původní implementace byly postaveny na dnes již námi nepoužívané technologii ASP. Mým 

úkolem tedy bude propojit tyto dva robustní systémy s využitím co nejnovějších technologií a postupů. 

 

1.3.1 Internetový obchod a TecDoc - vše je o vazbách náhradních dílů 

 

Tvorba internetového obchodu typu B2C, nebo B2B s automobilovými náhradními díly není triviální 

záležitostí, jak by se na první pohled mohlo zdát. Nelze se domnívat, že bude stačit jeden strom 

kategorií a v něm zařazené příslušné produkty. V případě využití klientovi databáze, třeba z jeho 

ekonomického účetního systému by tomu tak mohlo být, ale v případě využití TecDoc databáze tomu 

tak není.  

TecDoc z řady poskytovatelů dat nevystupuje, jen díky obsáhlosti své databáze, ale hlavně díky jeho 

neskutečně propracovaným vazbám. Tento informační systém v sobě skrývá sofistikované vazby, jenž 

umožňuji výstavbu softwarových aplikací pro nejsnadnější a hlavně nejpřesnější výběr požadovaného 

náhradního dílu. Na základě přesně zvoleného vozidla si lze vybrat přesný náhradní díl. 
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1.3.2 Jakým způsobem se náhradní díl v TecDocu vyhledává 

 

1. Zadáte základní údaje o vozidle, značku, model, rok výroby. Popřípadě typ karosérie, typ 

motoru, obsah. 

2. Vyberete si kategorii dílů. Např. motor, karosérie, výfukový systém. 

3. Vyberete podrobnější členění. U výfukového systému například tlumič, katalyzátor atd. 

4. Teď se již zobrazí nabídka dílů od různých výrobců. 

5. Po výběru dílu, se zobrazí jeho technické informace, nebo nákres. 

6. Navíc lze pro každý určený díl zjistit všechny typy vozů, pro něž je díl vhodný. 

 

1.4 Mé úkoly 
 

Obsahem mé diplomové práce jsou dva důležité, složitostí obdobné úkoly. V následujícím textu bych 

je rád podrobněji popsal. 

 

1.4.1 Propojení databáze TecDoc se systémem ShopCentrik 

 

Prvním z úkolů je implementace propojení mezi TecDoc databází a systému ShopCentrik.  

Přizpůsobení tedy všech potřebných dotazů e-commenrce systému tak, aby čerpali data z databáze 

TecDoc. Bude se jednat o první implementaci TecDoc do systému ShopCentrik postaveném na 

technologii .NET Framework 3.5. Implementace bude tedy postavena na experimentech a na tzv. 

pokusech a omylech, o které se v této diplomové práci s Vámi podělím.  

Při implementaci internetového obchodu použiji následující technologie: 

- ASP.NET 3.5 - C# 

- JavaScript 

- jQuery 

- MS SQL 2008 T-SQL 

- XSLT 

- XHTML 1.0 

- CSS 2.1 

-  různé komponenty třetích stran (FCK HTML editor) 

Funkčnost musí být zajištěna za splnění těchto podmínek: 

- Při použití internetového prohlížeče Microsoft Internet Explorer 6., 7., 8., a dále při použití 

internetového prohlížeče Opera 10., Mozilla Firefox 3., Safari 4., Google Chrome 4. - veřejná 

část produktu přístupná běžným uživatelům. 

- Podpora cookies (max. střední úroveň) 

- Podpora JavaScriptu 



8 

 

Jelikož je ShopCentrik systémem stavěným na klíč, kde se pouze využívá společné funkční jádro, ale 

zbytek se implementuje podle analýzy a přání zákazníka, jsou zde popsány i samotné kroky 

implementace.  

Webová aplikace internetového obchodu bude používána v ostrém provozu a bude sloužit k prodeji 

náhradních dílů slovenské firmy Hemi-Trade.  

 

1.4.2 Experimentální webová aplikace 

 

Dále vytvořená aplikace sloužící pro experimenty s webovou službou TecDoc. Tato aplikace je 

schopna skládat dotazy, získávat odpovědi a analyzovat vlastnosti těchto odpovědí. Například časovou 

a datovou náročnost. Tato experimentální aplikace je vytvořena také jako webová aplikace, protože s 

touto technologií mám nejvíce zkušeností a mohu se tak více věnovat samotným analýzám a 

experimentům. 

Při implementaci této aplikace byly použity následující technologie: 

- ASP.NET 3.5 - C# 

- JavaScript 

- jQuery 

- MS SQL 2008 

- XML 

- XHTML 1.0 

- CSS 2.1 
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2 Implementace 

2.1 TecDoc 

2.1.1 Hlavní myšlenka zapojení TecDoc služeb do systému ShopCentrik 

 

Komunikace webu s databází u systému ShopCentrik, až na několik specialit, probíhá standardním 

způsobem. Klient ze svého PC a internetového prohlížeče pošle požadavek na webový server. Pokud 

jsou ke zpracování požadavku potřebné data z databáze, tak se webový server spojí s databázovým 

serverem a ten z databáze na základě příkazů vytáhne požadované data. Ty se na webovém serveru 

zpracují do podoby, kterou chceme klientovi zobrazit, a odpověď se pošle zpět do prohlížeče klienta. 

 

Obrázek 2: Tok dat. ShopCentrik vs Klient 

 

K zaimplementování TecDoc do systému ShopCentrik je potřeba vytvořit tzv. komunikační most mezi 

těmito dvěma systémy. Standardním způsobem je volat TecDoc webové služby z aplikace, čili 

webového serveru. Jelikož zde je potřeba data získané z TecDoc ukládat i do ShopCentrik databáze, 

tak se s webovou službou bude komunikovat z databázového serveru a to pomocí SQL Assemblly, 

vytvořené v C#, která se na databázovém serveru tváří jako obyčejná uložená procedura, ale přitom je 

schopna volat webovou službu TecDocu, data zpracovat a poslat je zpět s využitím metod a postupů 

dostupných v C# programovacím jazyku na platformě .NET 
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Obrázek 3: Tok dat. Klient - ShopCentrik – TecDoc 

 

 

 

2.1.2 Cache – šetří čas i peníze 

 

Data získávána z TecDocu se mohou mnohdy opakovat. Jen pro představu, třeba zobrazení kategorií 

pro vozidlo škoda Fabia, určitě bude ve Slovenské republice, při větší návštěvnosti zobrazeno i 

několikrát za minutu. Pro tento účel všechny data, získána z webové služby TecDoc, se ukládají do 

databáze, spolu se všemi parametry, které vedly k jejich získání.   

V administraci ShopCentrik jsem vytvořil nastavení, kde si může majitel zvolit, jak často se budou 

data z TecDocu získávat. Před každým dotazem na TecDoc se tedy kontroluje, zda již potřebné data v 

databázi ShopCentrik nejsou a zda tyto data nejsou starší, než si majitel přeje. Pokud data má, tak je 

načítá přímo z databáze ShopCentrik, čím ušetří čas i peníze. Tento způsob šetří peníze proto, že 

TecDocu jako službě se platí paušální půlroční poplatek, ale navíc se také platí za průtok dat.  
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Obrázek 4: Cachování dat 

 

Před touto implementací bylo samozřejmě potřeba zjistit, zda tímto způsobem nakládání s daty 

neporušujeme nějaké z pravidel užívání služby TecDoc. O to se postaral náš obchodník a zjistil, že 

pokud si data uchováváme jen pro své potřeby a neposkytujeme je třetí straně, tak žádné z pravidel 

neporušujeme. Získána data již jednou zaplacena jsou a jak s nimi naložíme v naší aplikaci, je již naše 

věc. 

 

2.1.3 Využití C# .NET assembly v SQL 

 

Již z tohoto základního návrhu práce s daty je patrné, že by bylo dobré, aby veškerá komunikace s 

webovou službou probíhala přímo v datové vrstvě. Tak se nebudou dotazy na data zbytečně přenášet 

na vrstvu aplikační, kde je přece jen komunikace s webem a webovými službami obvyklejší. 

Jen pro představu, pokud bychom chtěli dotazy na data posílat z vrstvy aplikační a data v databázi 

ShopCentrik nebudou, byl by postup následující: 
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Obrázek 5: Získávání dat pomocí vrstvy aplikační 

 

V případě že dotazy bude provádět přímo ve vrstvě databázové, bude postup následující: 

 

 

Obrázek 6: Získávání dat pomocí vrstvy databázové 

V obou případech je uveden princip, kdy se data nenacházejí v databázi ShopCentrik, protože jen při 

tomto se komunikuje s webovou službou TecDoc. Z příkladu je vidět, že komunikace mezi 

databázovou a aplikační vrstvou se tímto způsobem implementace zmenší na polovinu. 
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K tomu aby bylo možno v databázové vrstvě skládat SOAP dotaz a komunikovat s webovou službou, 

nejlépe poslouží SQL CLR Database Project ve Visual Studiu 2010.  

 

Obrázek 7: Vytvoření projektu SQL CLR Database 

 

Již při samotném vytvoření tohoto druhu projektu, se Visual Studio dotáže na SQL server, na který má 

být projekt napojen.  Po implementaci kódu je potřeba projekt nahrát na tento server. K tomu slouží 

funkce ‚Deploy‘ umístěná pod záložkou ‚Build‘. Pro příklad je uvedená krátká, testovací metoda 

napsána v C#  jako SQL procedura. 

 

Příklad 1: C# SQL procedura 

Všechny funkce a metody označené jako Microsoft.SqlServer.Server.SqlProcedure jsou po nahrání na 

server zobrazeny jako ReadOnly procedury, které sice jdou vidět v seznamu procedur, ale nelze je 

nijak editovat. Jejich použití v databázi a SQL serveru je pak ale stejné jako u obvyklé procedury. 

Můžeme ji také předat parametry, které nadefinujeme. Zde třeba parametr @sText. Procedura vrací 

data ve stejném formátu jako obvyklá SQL procedura.  

Jen pro krátké vysvětlení. Pokud této proceduře, předáme text ‚chyba‘ skončí hned na prvním řádku 

chybou. Je totiž vyvolána výjimka (Exception). Procedura skončí chybou a objeví se chybové hlášení, 

zároveň s textem ‚Byla vyvolána chyba‘.  

Dále je definován record, což představuje tabulku. Zde se dvěma sloupci a to typu Bit a nVarchar. 

Sloupce mají i své názvy. bSucces a sMessage. Dále je vidět naplnění této tabulky a její načtení do 

návratu SQL procedury. 
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2.1.4 První komunikace s webovou službou TecDoc 

 

Nejdůležitějším prvkem komunikace mezi ShopCentrik databází a databází TecDoc budou SOAP 

dotazy, jejich složení, odeslání a následné zpracování XML odpovědi. Příklady a popis použití 

TecDoc webservice lze najít na stránce (http://webservicepilot.tecdoc.net/pegasus-2-0/). Tyto 

informace jsou ale vcelku nedostačující. I když jsou zde dokumenty, obsahující seznam všech metod 

vystavených na webové službě, spolu s popisem a seznamem vstupních parametrů, není na celém 

webu ani jeden příklad sestaveného SOAP dotazu.  

Inspiraci jsem nalezl, u nás ve firmě, kde byla před léty naimplementována služba, která také 

komunikovala s TecDoc webservice. I když komunikace probíhala se starší verzi TecDoc Pegasus 1.7 

a předmětem této diplomové práce je verze Pegasus 2.0, tak mi tato implementace pomohla. Po mnoha 

pokusech a omylech se mi konečně povedlo složit SOAP dotaz, který na webové službě neskončil 

chybou a úspěšně vrátil data. Tento SOAP dotaz můžeme vidět zde: 

 

Příklad 2: SOAP XML dotaz určený webové službě TecDoc 

V dotazu lze vidět, že je volána funkce getVehicleByIds2Single, která na základě předaného 

identifikačního čísla vozu, vrací informace k tomuto vozu. Funkci může být předáno jedno ID, nebo 

může být poslán i řetězec složených identifikátorů a pak webová služba vrátí přehledně strukturované 

informace ke všem vozidlům najednou. Jednotlivé vstupní parametry jsou detailněji popsaný níže, 

v části zabývající se experimentální aplikací. 
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Dotaz byl jako SOAP action odeslán na adresu webové služby 

http://webservicepilot.tecdoc.net/pegasus-2-0/services/TecdocToCat  a úspěšně vrátil data. Data jsou 

ve formátu XML, takže se dále v C# proceduře zpracují, následně uloží a odešlou do aplikační vrstvy. 

 

2.1.5 Získávání obrázků z TecDocu 

 

Při implementaci jsem narazil na celkem zajímavou vlastnost TecDoc dat. Již výše jsem uvedl, jakým 

způsobem webová služba vrací data a jakým způsobem je má aplikace zpracovává. Překvapen jsem ale 

byl, při získávání obrázku.  

Předpokládám, že hlavně z důvodu bezpečnosti posílá TecDoc i obrázky přes webovou službu. A to 

hexadecimálně. Konečná velikost dat je sice o trochu větší než velikost konečného obrázku (pro 

příklad: hexadecimální data uložená do souboru 42kb, obrázek sestavený z těchto dat má 38kb).  

Pokud by však TecDoc obrázky poskytoval pomocí URL adresy, třeba 

www.tecdoc.com/images/050/123456.jpg, tak by k těmto obrázkům mohl přistoupit kdokoli a zdarma 

je stahovat. Další možné řešení by bylo poskytování obrázků na FTP serveru, přes heslo 

(ftp://uživatelské_jméno:heslo@server_FTP/adresa_URL). Toto řešení by sice bylo dosti 

zabezpečené, zde by ale opět vznikl problém s rychlostí. Získání dat z FTP serveru přece jen není 

natolik rychlé jako získávání dat z webové služby a to z důvodu autentizace.   

Další výhodou může být, že jsou všechny data pohromadě, v jednom XML spolu s celým detailem 

produktu. 

 

 

Data představující obrázek mají následující formát  (Dohromady je počet znaků 43680, takže uvedu 

jen část) : 

 

0xFFD8FFDB0043000302020302020303030304030304050805050404050A070706080C0A0C0C0B

0A0B0B0D37F87E46A8400430003020203020203030303040397CA09DD90FE8D593040397CA09

DD90FE8D202030303032397CA09DD90FE7CA09DD90FE8D 8D59F7D2FD95865186E5054B0E0 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2FB49E29A5CF071B2D30303032397CA09DD90FE7CA09DD90FE8D30303032397CA09DD90FE

7C685ABDB5EDF98AFA64D74A04D28441C854E48AD255DB12C792CA1557E6C7206319FC854

D65A75CDD46A2285DF000C81C7A75E95D8F85BE156AFE28BB 
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Po té co tyto data zpracuji, pomocí C# metody, kterou uvedu v dalším textu, bude výstup následující: 

 

Obrázek 8: Obrázek získaný z webové služby TecDoc a zpracován přes C# 

  

Hexadecimální obrázek je ukládán do databáze a zpracování obrázku do správného formátu probíhá až 

v aplikační vrstvě. C# procedura uložena v databázi by byla schopna tento obrázek zpracovat do 

správného formátu, ale měla by práva na jeho uložení jen na databázovém serveru. Aplikační vrstva jej 

však uloží přímo na webový server, což je pro webovou aplikaci ideální. 

Funkce k uložení obrázku: 

 

Příklad 3: Zpracování a uložení obrázků z TecDoc pomocí C# 
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Před samotným zpracováváním obrázků z databáze je nutno zkontrolovat, zda obrázek již není 

zpracován, a tedy neexistuje-li jeho výskyt ve složce s obrázky. Zde také můžeme hovořit o jakési 

cache. 

 

2.1.6 Ceny produktů 

 

   Firma HemiTrade, která je majitelem tvořeného systému internetového obchodu, bude ceny k 

produktům dodávat v souboru formátu Excel a tyto data budou do systému importována a navázána na 

správné produkty. Zde se setkáváme s prvním problémem tzv. neznalosti výskytu dat v TecDoc.  

    Problémem totiž je, že dokud si zákazníci neprojdou všechny kategorie, naprosto všech vozidel, tak 

ShopCentrik nezná výskyt všech dat a pak tedy ani nezná všechny identifikátory produktů TecDoc. 

Ceny je tedy důležité uložit zvlášť do tabulky a až po té, kdy se načítají konkrétní produkty, tak se tyto 

ceny na produkty navážou a pošlou z datové vrstvy do aplikační tak, jako by k sobě byly přiřazeny již 

od začátku. Mezi zákazníkem a naší společností bylo dohodnuto, že pokud k produktu aplikace cenu 

nenalezne, když buď to v Excelu není anebo je chyba v identifikátoru, tak se produkt na webu zobrazí, 

ale nepůjde koupit. Navíc tuto informaci aplikace zapíše do textového logu, aby o ní klient věděl. 

  

Obrázek 9: Spojení produktu z TecDocu a ceny ze ShopCentriku 

 

2.1.7 Některé data musí být připraveny vždy 

 

TecDoc sice obsahuje obrovské množství dat. Ale i přes to se najdou data, které by klient chtěl 

nějakým způsobem upravit, nebo případně změnit způsob jejich zobrazení. K tomu aby u těchto dat 

mohl cokoli nastavit, je potřeba tyto data znát. Proto je v následujícím textu popsáno proč a jaké data 

se budou do systému načítat i bez přístupu zákazníka na stránky e-shopu. 
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2.1.7.1 Značky vozidel 

 

Celou dobu zde popisuji získávání dat až po dotazy klientů a také jejich Cachování. Toto lze použít ve 

většině případů dat, ale třeba seznam vozidel podle jména je potřeba mít načtený v databázi již od 

začátku. Klient by totiž měl mít možnost zvolit si, která vozidla vůbec nezobrazovat a která naopak 

upřednostnit. K tomuto slouží v administraci nastavení značek a ruční aktualizace.  

 

 

Obrázek 10: TecDoc nastavení v administraci 

  

 

 

Obrázek 11: Nastavení priorit u značek vozidel 

 

Klientům se na internetovém obchodě zobrazí jen ty značky, které si majitel e-shopu přeje a navíc 

seřazeny podle nastavení. Tím je splněn požadavek na upravitelný seznam značek. 
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2.1.7.2 Kategorie 

 

   Klient má pro aplikaci velice specifický požadavek. Protože prodává i jiný sortiment, než jen 

sortiment TecDoc, třeba pneumatiky, tak by chtěl mít možnost do kategorií, bez závislosti na 

zvoleném vozidle přidávat v administraci ShopCentrik i své kategorie, do kterých by pak zadával své 

produkty.  Během implementace jsem zjistil, že ne všechny názvy kategorií jsou správně přeloženy do 

spisovného slovenského jazyka. Tyto dva problémy jsem vyřešil společně. 

   Využil jsem stávající strukturu kategorií Systému ShopCentrik, kde teď navíc ke každé vytvořené 

kategorii mohu přiřadit kategorii TecDoc. Nebo také nemusím. Pokud je k této kategorii přiřazeno ID 

kategorie TecDoc, tak při jejím zobrazení aplikace načítá produkty z webové služby TecDoc.   

   Každou kategorii může v systému klient sám pojmenovat, takže se tím vyřešily i problémy s 

gramatikou. Jelikož je v TecDocu obrovský počet kategorií, tak by ruční přidávání všech kategorií 

bylo velice zdlouhavé a nepohodlné. Proto tedy k načtení všech kategorií a jejich automatickému 

spojení vazby TecDoc kategorie - ShopCentrik kategorie slouží aktualizační metoda v administraci.  

 

Obrázek 12: Aktualizace kategorií 

 

2.1.7.3 Produkty - zboží 

 

Podobná funkčnost se vyplatila i při propojení jednotlivých produktů. Díky tomuto propojení může 

klient upravit název, nebo popis kteréhokoli produktu. Zde na rozdíl od kategorie ale narážíme na 

problém s velikosti dat. Uložit do databáze systému ShopCentrik kompletně všechny data týkající se 

zboží, by představovalo obrovskou zátěž v době přenosu. Navíc neexistuje TecDoc funkce, která by 

vrátila všechny produkty, nebo aspoň nějakou větší množinu produktů, třeba ke konkrétnímu vozidlu, 

čili bych i musel napsat vlastní proceduru, která by postupně procházela všechny možné vozidla, v 

nich všechny možné kategorie a pak konkrétní produkty. 

Zde bych opět narazil na problém s platbou za přenosy, kdy by každá aktualizace představovala 

obrovský datový průtok a vzhledem k ceně by nešlo zrovna o šetrný způsob a klientovy by se určitě 

nezamlouval. 

Jediná schůdná možnost tedy nakonec je, spoléhat na to, že při prvním dotazu na produkt se stáhne 

produkt do databáze a od této chvíle jej lze editovat. Tím se také přejde tomu, že bude klient zbytečně 
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editovat produkty, které by třeba nikdy nebyly použity, a bude trávit čas jen úpravou těch produktů, o 

které je skutečný zájem. 

 

2.1.8 Nečekané problémy s implementací základních vlastností 

 

SchopCentrik, jako každý standardní systém internetového podnikání podporuje také atributy 

produktů. Mezi tyto atributy obvykle patři následující tři. 

- Akční zboží 

- Novinka 

- Doporučené zboží 

TecDoc tyto atributy nepodporuje. Což mne ani tak nepřekvapilo a s tím jsem počítal. Tento problém 

jsem chtěl řešit pomoci způsobu implementace uvedeném v předchozím textu a tedy, že pokud si 

klient může editovat produkt, tak mu také může přiřadit standardní atributy a problém se zdá být 

vyřešen.  

Ale bohužel není. Pokud na internetovém obchodě existují tyto atributy, tak také existuje třídění 

produktů v kategorii pomoci těchto atributů, kdy po zaškrtnutí políčka novinky se mají v kategorii 

zobrazit pouze novinky. Neboli jinak řečeno, tato třídící funkčnost je součástí zakoupeného modulu. 

Problém je následující. Při vstupu do kategorie, která má 30 produktů, kde je stránkování nastaveno na 

5 produktů na stránce z TecDocu získám prvních 5 produktů. Pro tento příklad si představme, že klient 

si z první stránky zvolí produkt, vstoupí do jeho detailu a dále už tedy ve stránkování nepokračuje.  

Pokud teď klient, majitel shopu v administraci některý z těchto produktů označí jako novinku, tak po 

té co některý zákazník opět vleze do stejné kategorie a nechá si z kategorie vyfiltrovat jen novinky, tak 

se mu zobrazí jen ty produkty, které měl majitel možnost označit. Zbývajících 25 produktů v kategorii 

tedy nebude označeno jako novinka, i když na trhu novinkou můžou být, dokud některý zákazník v 

kategorii neprojde všechny stránky a tím se tedy nenačtou všechny data dané kategorie. 

 

2.2 ShopCentrik 

2.2.1 Základní implementace systému ShopCentrik 

 

Každá implementace systému ShopCentrik, pro mne jako programátora, začíná schválením analýzy, 

specifikace a následně grafiky, která jen podtrhuje a upřesňuje předem schválené funkčnosti 

internetového obchodu.   

Každý startovní balíček ShopCentrik webu má stejnou grafiku a stejné funkčnosti. Při započetí práce 

na projektu se tento balíček souborů nakopíruje na vývojový webový server spolu s databází, která se 

nakopíruje na vývojový SQL server.  Ze schválené grafiky nového internetového obchodu může 

vyplynout změna struktury celé aplikace. 
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Obrázek 13: Vzhled základního ShopCentrik systému 

Na obrázku můžeme vidět standardní verzi ShopCentrik systému. Na dalším obrázku vidíme grafický 

návrh, jak by měl po dokončení implementace eshop vypadat.  

 

Obrázek 14: Grafický návrh budoucího e-shopu 
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Co se týká rozložení stránky, tak zde velké změny nejsou.  Stránka je rozdělena do jednotlivých 

modulů, třeba ‚Akční zboží‘ ‚Aktuality‘ ‚Novinky‘ atd.  Tyto jednotlivé moduly přesunu v šablonách 

XSLT tak, aby odpovídaly grafice. 

  V levém sloupci jsou kategorie. Tyto kategorie se v standardním řešení obchodu načítají z databáze. 

Do této se dostanou, buď to ručním uložením v administraci, nebo na specielnějších projektech 

importem z účetních informačních systémů, jako je Pohoda, Helios atd. 

 V tomto informačním systému jsou kategorie závislé na vozidle, které máme zvolené, protože 

TecDoc váže jednotlivé kategorie na vybraný automobil. Musíme tedy v našem eshopu mít možnost 

výběru vozidla. Až po tomto výběru budeme schopni získávat z webové služby a zobrazovat ty 

správné kategorie.  

 

2.2.2 Využití technologie Ajax 

 

Jak jsem již zmiňoval, TecDoc byl na našem systému již jednou implementován. Bylo to ale na starší 

verzi ShopCentriku, která byla ještě psána v programovacím jazyce ASP. Zde probíhalo načítání 

zdlouhavě. První se zobrazil seznam všech značek vozidel.  

Po výběru značky se odeslal požadavek na server, ten podle značky vybral v DB typy vozidla a vrátil 

zpět celou stránku. Čili docházelo k obnovení celé stránky. To samé se dělo při výběru typu vozidla. 

Opět se odeslal požadavek na server a ten vrátil kompletní HTML stránku i s modely vozidla. 

 

 

Obrázek 15: Načítání TecDoc dat bez Ajax technologie 

 

   Pomocí, dnes čím dál více využívané technologie AJAX jsem chtěl toto zdlouhavé načítání a 

nepěkné problikávání stránky odstranit. Při načtení úvodní stránky se zobrazí tři výběrové pole. Jeden 

slouží k výběru značky, druhý k výběru modelu a třetí k výběru motoru. Po načtení stránky je povolen 

výběr pouze značky. Další dva nejsou povoleny. V momentě kdy si uživatel vybere značku, tak se 

pomocí Ajaxu a tedy Javascriptu odešle dotaz na server s parametry, které určují, že chceme vrátit 

seznam modelů pro vybranou značku.  
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Obrázek 16: Načítání TecDoc dat pomocí Ajax technologie část 1 

 

   Odpověď ze serveru se může trochu zpozdit, z důvodu cachování a získávání dat z TecDocu. Z 

tohoto důvodu v selectboxu, kde si bude uživatel za chvíli moci vybrat model, se zobrazí obrázek 

simulující práci se serverem. Ve skutečnosti nejde o tzv. progress bar, který by ukazoval stav dotazu, 

ale pouze vícevrstvý obrázek formátu .gif, který mění svůj vzhled a připomíná nahrávání.  

Progress bar, neboli lépe vysvětleno, obdélníček, který se bude postupně plnit a označovat stav načtení 

dat v procentech bych byl schopen vytvořit, ale vzhledem k tomu, že dotaz by ani v nejhorším případě 

neměl přesáhnout čas 3 sekund, jsem přesvědčen, že je to zbytečné, v poměru pracnosti, náročnosti a 

výsledného užitku. 

Po té co se ze serveru, ve formátu javascriptového pole, vrátí všechny modely pro danou značku 

vozidla, se tyto modely načtou do druhého výběrového pole a povolí se z něj výběr. U výběru modelu 

probíhá naprosto stejný princip, jako u již popsaného výběru značky.   

Po té co uživatel vybere i motor, již máme všechny potřebné údaje ke zvolení správného vozidla. Díky 

tomu, že již máme zvolené vozidlo, je aplikace konečně schopná načíst i kategorie, které jsou k 

danému vozidlu přiřazeny. TecDoc obsahuje všechny sériově vyrobené vozidla.  Jako zajímavost bych 

uvedl, že lze zvolit i vozidlo značky McLaren, model F1, motor 6.0 s obsahem 461kw z roku 1993. 
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Obrázek 17: Načítání TecDoc dat pomocí Ajax technologie část 2 

  

Výběr vozidla, je tedy usnadněn a urychlen technologií Ajax, kdy zbytečně nedochází k znovu 

načítání celé stránky.  

 

2.2.3 Garáž 

 

Protože může být i přes využití Ajax technologie neustálý výběr vozidel pro některé klienty obtěžující, 

vytvořil jsem další funkcionalitu, nazvanou garáž. Pokud je klient na internetovém obchodě 

registrován a přihlášen, tak se všechny jeho zvolené vozidla do této garáže ukládají. Navíc, pokud se 

zrovna přihlásí, tak automaticky zvolím z jeho garáže naposledy přidané vozidlo.  

 

Obrázek 18: Seznam vozidel v garáži 

 

Vozidla si zákazník také může pomocí přetáhnutí myší uspořádat s tím, že vždy první vozidlo, které je 

navíc označeno barevně, se vybere po přihlášení automaticky. Toto přetahování je jednoduše 

implementováno pomocí jQuery UI frameworku [5]. Klient samozřejmě může vozidla z garáže i 

smazat. 

 



25 

 

2.3 SEO optimalizace 
 

Je potřeba také řešit SEO, o kterém jsme si psali v úvodu. V této části bych se konkrétně rád věnoval 

URL adresám, protože ostatní důležité pravidla jsou již dodrženy ze samotné implementace 

ShopCentrik systému. Je tedy potřeba veškeré URL adresy optimalizovat tak, aby jednoznačně 

identifikovaly produkt a navíc byly přehledné.  

Produkt, který se jmenuje Hydraulický filtr, řízení QUINTON HAZELL QSRP12 má TecDoc 

identifikátor 1661063 a patří do kategorie s ID 911. Nebude se však zobrazovat pod adresou: 

www.adresa.cz/product.aspx?id=154856&ai=1661063  

, která předává identifikátor o produktu a kategorie QueryStringem (předávané parametry jsou přímo 

v URL adrese), neboli metodou GET, ale bude se zobrazovat pod ‚hezčí‘ adresou: 

http://hemitrade.scdev.cz/hydraulicky-filtr-rizeni-quinton-hazell-qsrp12/ai-1661063-c-911/ 

Tuto adresu bude systém generovat v SQL uložené proceduře a následně ji na shopu zobrazovat. Po 

kliknutí na tuto adresu na serveru se adresa rozebere a aplikace si z ní získá všechny potřebné 

informace. 

Další důležité věci ohledně SEO optimalizace, jako třeba správné rozdělení H nadpisů a jejich správné 

zanoření, již ale vyplívá ze standardního řešení ShopCentrik a nemusím jej nijak obměňovat. 

2.4 Závěr 

 
Konečnou verzi systému můžete vidět, zatím ještě na vývojovém serveru: http://hemitrade.scdev.cz 

 

Pokud po Vás bude server chtít přihlašovací údaje, tak prosím vložte následující: 

jméno: tester 

heslo: tester 

Aplikace je již dokončena a plně funkční. V momentě dokončování diplomové práce klient hledal a 

vyřizoval hosting. Toto uspíšit bohužel nebylo v mých silách. 

 

 

 

 

 

http://hemitrade.scdev.cz/


26 

 

3 Experimentální aplikace 

3.1 Popis 
 

Po samotném představení webové služby TecDoc a její spolupráce s internetovým obchodem, který 

měl sloužit k hlubšímu pochopení funkcionality a samotné podstaty služby TecDoc, bych rád přešel k 

tomu, čím se má diplomová práce má zabývat nejvíce. A to experimentům a analýzám webové služby 

TecDoc na jejichž základě pak budu tvořit různé závěry a možnosti vylepšení spolupráce s touto 

webovou službou. 

 

Čistě pro tuto diplomovou práci jsem vytvořil aplikaci, sloužící k experimentům s webovou službou 

TecDoc, jejíž plně funkční verzi můžete nalézt na URL adrese:   

  http://TecDoc.AspOne.cz 

K zabránění nežádoucího přístupu cizích uživatelů, kteří nemají s touto práci nic společného a mohli 

by smazat pracně získaná analytická data, je aplikace opatřena autentizací. Přihlásit se můžete pod 

těmito údaji. 

Login: visitor 

Heslo: genesis 

 

3.1.1 Hlavní funkce aplikace 

 

Je důležité, aby aplikace měla tyto funkčnosti: 

- Opakovat několikanásobně dotaz 

- Mezi jednotlivými dotazy tvořit libovolné časové prodlevy 

- Všechny získané údaje zpracovat a do databáze ukládat informace užitečné k analýzám, třeba 

jako doba zpracování, velikost odeslaného, přijatého souboru atd. 

Všechny tyto údaje po té přehledně zobrazím v seznamech a grafech. 

 

3.2 Jednotlivé stránky 
 

Experimentální aplikace se skládá ze 4 stránek.  Po přihlášení se Vám zpřístupní všechny důležité 

funkce aplikace, které si probereme v následujícím textu. 
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3.2.1 Úvod 

 

Tato stránka slouží k uvítání uživatele, popisu webových stránek, na které přišel a v případě, že se 

nedostal do styku s touto diplomovou práci, tak zde najde kontakt na mou osobu. Tato stránka jako 

jediná je plně dostupná i bez přihlášení.  

 

Obrázek 19 - Experimentální aplikace - Úvodní stránka 

 

3.2.2 Funkce 

 

Tato stránka slouží k vytváření a definici funkcí a jejich parametrů, které budou následně sloužit k 

dotazům na webovou službu TecDoc. Informace o dotazech a jejich parametrech můžeme získat na 

testovacím webu společnosti TecDoc:   

   http://webservicepilot.tecdoc.net/pegasus-2-0/test/index.html 

Na této adrese můžete vidět všechny funkce TecDocu a po zvolení funkce i konkrétní parametry. 

Parametry u sebe mají popsaný datový typ, ale bohužel ne defaultní hodnoty. Proto se Vám bude 

určitě velice často stávat, že Vám tato testovací aplikace bude vracet prázdnou odpověď, protože se 

budete ptát třeba na detail vozidla, ale nebude znát ID tohoto vozidla. 

Je nutné si tyto funkce detailněji projít a nastudovat, aby bylo možno je do systému implementovat. Já 

si musel tímto studiem projít, a proto ve své experimentální aplikaci uvádím u každého parametru jeho 

defaultní hodnotu, kde pokud žádnou hodnotu nebudete měnit, tak Vám TecDoc webová služba vždy 

nějaké data vrátí.  
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TecDoc své funkce stále vylepšuje a tedy mění jejich verze. Pro lepší čitelnost funkcí v aplikaci 

uvádím rozdílně jejich název a jejich originální název. Název, na rozdíl od originálu začíná velkým 

písmenem a nikdy za sebou nemá číslo verze funkce. V originálním názvu je pak vždy použit název 

přesný a pro webovou službu čitelný. Pro příklad funkce s názvem GetVehicleManufacturers má 

originální název getVehicleManufacturers2. Tento detailní rozdíl můžete vždy vidět buď v editaci 

funkcí, nebo přímo v dotazech SOAP o kterých si povíme později. 

V experimentální aplikaci této diplomové práce je veškeré vytváření a definice funkcí, jakož i jejich 

parametrů, tvořeno pomocí technologie Ajax. Vše co vytvoříte nebo změníte, se bez znovu načítání 

stránky rovnou ukládá do databáze. Pro práci s Ajaxem mi výborně posloužil Javascriptový 

framework jQuery [6].  

 

3.2.3 Dotazy 

 

Na této stránce můžeme posílat dotazy na webovou službu. Konkrétně lze vybrat předdefinované 

funkce i parametry a pomocí těchto funkcí se webové služby dotázat na požadované informace. Po 

stisku tlačítka ‚Odeslat dotaz‘ se zavolá pomocí Ajaxu server, spolu s názvem funkce a všemi 

parametry. Aplikace na serveru poté složí SOAP dotaz, s kterým zavolá webovou službu. Ta vrátí 

XML spolu s daty. Obsah XML souborů, jak SOAP dotazu, tak odpovědi po té můžete na stránce 

vidět a také si zobrazit v prohlížeči přímo soubory v původním XML formátu.  

Abych mohl XML soubor zobrazit, musím jej na serveru uložit. Při ukládání jsem řešil problém s 

názvy souborů. Pokud bych názvy nechal stejné a tedy XML soubory přehrával, tak se může stát 

následující. Klient v aplikaci provede dotaz, uloží se XML. Než ale klient klikne na odkaz, směřující 

ho na konkrétní XML soubor, může také někdo jiný provést dotaz. Pak tedy po kliknutí na odkaz uvidí 

klient jiné XML, právě tedy XML již dotazu nového, provedeného jiným klientem. 

Dalším řešením byl název generován pomocí času. Pokud tedy provedu dotaz 20.4.2011 9:38:01, tak 

jako název použiju SOAP_20042011093801. Pak zaručím, že každý klient bude mít ve svém 

prohlížeči odkaz na právě své XML. Zde ale zase vzniká problém se zbytečným hromaděním souborů 

na hostingu, konkrétně ve složce ‚XML‘, která je k tomu určena. Časem by v této složce byly tisíce 

souborů, ke kterým by již neexistovaly odkazy a byly zde tedy naprosto zbytečně. Jen po prvních 2 

dnech testování aplikace jsem v této složce měl přes 300 souborů. 

Nakonec jsem tedy problém vyřešil identifikací konkrétního klienta a to pomocí IP adresy. Název 

souboru v sobě má IP adresu dotazujícího se klienta (IP: 89:176:143:70, název:soap_8917614370.xml) 

a tím je tedy zabezpečeno, že každý klient vždy uvidí právě své soubory a ty se nebudou zbytečně 

hromadit, ale po každém dotazu přepisovat.  

Navíc pak data z XML odpovědi webové služby zpracuji do přehledné tabulky. Dotazy ze serveru jsou 

prováděny naprosto stejným způsobem jako z internetového obchodu, až na jediný rozdíl. Na 

internetovém obchodě se dotazy prováděly z datové vrstvy, přímo z uložené procedury, ale zde v 

experimentální aplikaci dotaz odesílám z vrstvy aplikační. 
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Obrázek 20: Popis komunikace při tvoření dotazů experimentální aplikací 

  

Kromě této jedné výjimky ještě můžeme navíc nadefinovat tyto parametry:  

1. Kolikrát se má dotaz automaticky opakovat 

2. Časová prodleva mezi jednotlivými dotazy 

 

Tyto dva parametry slouží jako hlavní kriteria při vytváření analytických dotazů, které můžeme 

vytvářet, pokud zaškrtneme políčko „Použít dotaz k analýze“. Tyto analytické dotazy se ukládají do 

databáze s následujícími informacemi:  

 

- název volané funkce 

- počet dotazů 

- časová prodleva mezi dotazy 

- celková doba práce s webovou službou TecDoc 

- průměrná doba odpovědi na jednotlivý dotaz  

- pole jednotlivých časů všech dotazů   (pokud je jich více než 1) 

- velikost dotazu 

- velikost odpovědi 

 

Z těchto všech parametrů budu schopen vytvořit analýzy, jež mi pomohou osvětlit chování webové 

služby TecDoc, třeba při zvýšené zátěži, opakujících se dotazech atd. 

Mezi dvěma různými analytickými dotazy je potřeba chvíli posečkat, aby následující dotaz nebyl 

ovlivněn dotazem předešlým. Tím myslím funkčnost nějakého cachování odpovědí systémem TecDoc, 

která může další odpovědi urychlit. Zda k podobné funkcionalitě, urychlující odpovědi na straně 

TecDocu dochází, zjistíme až po dokončení plánovaných analýz. Ale aby právě tyto analýzy a měřená 

rychlost odpovědí byly reálně zaznamenány, tak jsem do aplikace zapracoval doporučenou časovou 

prodlevu 30 sekund. Po každém analytickém dotazu se tento čas zobrazuje vedle tlačítka ‚Odeslat 

dotaz‘. 
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3.2.4 Přehledy a Analýzy 

 

Pod touto záložkou nalezneme nejdůležitější část experimentální aplikace, která slouží k analyzování 

získaných vzorků. Po zobrazení této stránky uvidíme seznam všech analytických dotazů, které byly do 

databáze uloženy. Podle toho jakou analýzu chceme provést, si můžeme ze seznamu vybrat optimální 

vzorek.   

K zobrazení všech analýz jsem použil komponentu třetí strany a to GridView javascriptového 

frameworku Ext.js [7]. Tabulka s daty má všechny základní funkce, jako řazeni dat v sloupci, po 

kliknutí na jeho hlavičku, nebo zvětšování šířky sloupců. Pro nás je nejpodstatnější první sloupec, 

který v sobě má checkbox, jehož zaškrtnutím si vyberete, která data chcete k analýze použít. 

 

Obrázek 21 - Seznam všech uložených dotazů. Data připravená k analýze. 

  

V seznamu nalezneme i ikonu  a to jen u vzorků, které mají počet dotazů dva a více. U těchto 

vzorků se do databáze také ukládá čas odpovědi TecDoc pro každý z dotazu zvlášť a kliknutím na tuto 

ikonu si seznam všech časů zobrazíme v přehledném grafu. 
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Graf 1: Časy jednotlivých odpovědí webové služby TecDoc 

 

Protože aplikace má hlavně sloužit k informacím o komunikaci s webovou službou TecDoc, pokusím 

se vytvořit následující přehledy a analýzy: 

 

- Doba získání odpovědi z TecDoc v závislosti na počtu dotazů 

 

U většiny webové a datové komunikace je odpověď serveru na první dotaz nejpomalejší. Může to být 

způsobeno prvním spuštěním aplikace, kterou voláme, nebo nějakým typem cache na straně volané 

aplikace. Následující komunikace a dotazy mohou být rychlejší, což se při implementaci propojení 

může hodit. Pokusím se tedy nasimulovat tuto situaci, kdy zprůměruji a v grafu zobrazím jednotlivé 

časy odpovědí v závislosti na stupňujících se počtech dotazů a zjistím, zda se tato teorie uplatňuje i ve 

webové komunikaci s TecDoc. 

 

- Doba získání odpovědi z TecDoc v závislosti na druhu funkce 

 

Doba čekání na odpověď může být také způsobena náročnosti zpracování dotazu. Pokusím se tedy 

zanalyzovat a graficky přívětivě zobrazit čas zpracování jednotlivých funkcí webovou službou 

TecDoc. 

 

- Doba získání odpovědi z TecDoc v závislosti na velikosti odpovědi 

 

Časová náročnost a tedy i složitost zpracování dotazu nemusí mít přímou vazbu na velikost odpovědi. 

Byť i jediná návratová hodnota může být vypočítávána déle, než sto prvkový seznam jen čtený z 

databáze TecDoc. Pokusím se tedy zobrazit vazbu rychlosti zpracování a velikosti odpovědi TecDoc. 
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- Rychlost odpovědí v závislosti na časové prodlevě mezi nimi 

 

Pomocí experimentální aplikace mohu odeslat mnoho dotazu za sebou, s tím že mezi nimi vytvořím 

časovou prodlevu. Pokusím se nasimulovat, zjistit a zobrazit zda nějaký způsob cachování, jenž jsem 

zmiňoval výše, se vytrácí při zvyšující se časové prodlevě a tedy zdali se tímto i ztrácí rychlost 

komunikace s webovou službou. 

 

- Velikost dat dotazů i odpovědí k jednotlivým funkcím 

 

Protože vazba ‚funkce – velikost odpovědi je z analytického hlediska nezajímavá, či dokonce nic 

říkající, půjde pouze o přehled jednotlivých funkcí a zprůměrované velikosti odpovědí. 

 

Ke každému přehledu vytvořím SQL dotaz, který bude získávat, průměrovat a sčítávat potřebné data, 

které po té využiju při zobrazení grafu, či jiném grafickém zobrazení. Jelikož nejde o diplomovou 

práci grafického, nebo jinak uměleckého zaměření, k zobrazení grafu využiji komponentu třetí strany, 

HighCharts [8]. Mým úkolem však nadále zůstává zformovat data do požadovaného tvaru a 

komponentu na tyto data správně navázat.  

 

3.3 Simulace dotazů známých z webové aplikace ShopCentrik 
 

Pro hlubší pochopení funkčnosti webové služby TecDoc vysvětlím, pomocí experimentální aplikace, 

proces načítání dat od značky vozidla až po zobrazení jeho kategorií, známých z předešlého popisu 

internetového obchodu.  

 

3.3.1 Použité funkce 

 

Používat budu následující funkce:  

 

- GetVehicleManufacturer - Vrací výrobce vozidel, jako Audi, Škoda atd. 

- GetVehicleModels - Vrácí modely vozidel 

- GetVehicleSimplifiedSelection - Vrací detail konkrétních vozidel 

- GetLinkedChildNodesAllLinkingTarget - Vrací kategorie pro dané vozidlo 
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Pro lepší pochopení uvedu i použité parametry: 

- provider - Číslo, které identifikuje klienta, odběratel dat. Při podepsání smlouvy se společnosti 

TeCdoc, každý klient obdrží jedinečné číslo a to musí být součástí každého dotazu. 

V experimentální aplikaci je použito číslo, které TecDoc poskytuje pro testy a implementaci. 

- lang - Řetězec určující jazyk, v kterém chceme data vrátit ( en – angličtina, cs – čeština ). 

Specifikace řetězců dopovídá ISO 639.  

- carType - Typ vozidel ( 1 – osobní vozy, 2 – užitkové vozy, 3 – obojí ). 

- countriesCarSelection – Určení země pro který výběr mají být vozidla získána. 

- countryGroupFlag – Mají být tažena jen vozidla, které se v dané zemi vyrábí ( 1- ano, 0 - ne). 

- evalFavor – Zjednodušený výběr vozidel. Spojuje spolupracující značky ( 1- ano, 0 - ne). 

- manuId – Identifikátor výrobce. 

- modId – Identifikátor modelu vozidla. Stejné jako modelId. 

- linkingTargetType – Určuje typ informací o které máme zájem (C – Vozidla, M – Motory, X – 

Rozteče, K – Typy karosérií, U – Universální díly) 

- linkingTargetId – ID objektu, ke kterému chceme informace získat 

- parentNodeId – Identifikátor rodiče v stromově strukturovaných datech 

- childNodes – Chceme v stromově strukturovaných datech získávat i děti ( 1 – ano, 0 – ne ) 

 

 

3.3.2 Práce s dotazy 

 

V záložce dotazy využiji funkcionality dotazů na webovou službu TecDoc a krok po kroku projdu 

cestu daty až po zobrazení kategorie pro vozidlo AUDI  100 (C1) obsah 1.6l. 

 

Dotaz na všechny vozidla 

Vyberu dotaz GetVehicleManufacturers a to s následujícími parametry: 

- provider:  396 

- lang:en 

- carType: 1 

- countryGroupFlag: 0 

- countriesCarSelection: cs 

- evalFavor: 0 

- favouredList: 0 
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Po té co dotaz odešlu, tak se na konci stránky zobrazí následující tabulka:  

 

Tabulka 1: Data vrácená webovou službou funkcí GetVehicleManufacturers 

 

 

Dotaz na všechny modely konkrétní značky 

 

V odpovědi, kterou z důvodu úspory místa zde nedávám celou, můžeme vidět, že značka vozu AUDI 

má v TecDoc databázi identifikátor manuId = 5 

Teď si vyberu funkci GetVehicleModels, která mi na dotaz s manuID = 5 vrátí všechny modely 

značky Audi. Parametry budou následující: 

- provider: 396 

- lang: cs 

- manuId: 5 ( známe z předešlého dotazu. Hledáme Audi ) 

- carType: 1 

- evalFavor: 0 

- favouredList: 0 

- countryGroupFlag: 0 

- countriesCarSelection: cs 
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Po odeslání tohoto dotazu získám následující data: 

 

Tabulka 2: Data vrácená webovou službou funkcí GetVehicleModels 

 

 

Zjištění všech motorizací daného modelu 

Získal jsem tedy identifikátor modelu, čili modeId, který slouží jako parametr funkci 

GetVehicleSimplifiedSelection. Zde si můžeme všimnout, že v předchozím dotazu mi TecDoc vrátil 

parametr modelId, ale teď ode mne očekává parametr modId. Až pomoci pokusů při implementaci 

jsem zjistil, že jde o ten samý parametr. Zde tedy můžeme vidět, že ani TecDoc není bez chyb. Před 

voláním funkce zadám následující parametry: 

- provider: 396 

- manuId: 5  ( známe z prvního dotazu ) 

- modId: 53  ( známe z druhého dotazu. Zjišťujeme typ 100(C1) ) 

- favouredList: 0 
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- carType: 1 

- linked: 1 

- lang: cs 

- countryUserSetting: cs 

- countryGroupFlag: 0 

- countriesCarSelection: cs 

 

Po odeslání tohoto dotazu se mi zpět vrátí všechny typy motorů pro vozidlo Audi 100 (C1) 

 

Tabulka 3: Data vrácená webovou službou funkcí GetVehicleSimplifiedSelection 

 

 

Dotaz na všechny kategorie zboží pro konkrétní vozidlo 

Teď již znám přesné ID vozidla v systému TecDoc. Už nepotřebuji vazbu výrobce, ani modelu. Mám 

ID přesně toho typu vozidla, které jsem hledal. Zavolám tedy funkci 

GetLinkedChildNodesAllLinkingTarget, která mi vrátí všechny kategorie produktů, které k tomuto 

vozidlu existují. Parametry budou následující: 

- provider: 396 

- linkingTargetType: C 

- linkingTargetId: 1146  ( carId z předešlého dotazu ) 

- parentNodeId: ( toto pole ponecháme prázdné ) 

- lang: cs 

- country: cs 

- childNodes: 0 
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Po odeslání dotazu získám všechny kategorie v tomto tvaru: 

 

Tabulka 4: Data vrácená webovou službou funkcí GetLinkedChildNodesAllLinkingTarget 

V tomto místě jsem se tedy dostal k samotným kategoriím. Ty lze dále procházet s tím, že do 

parametru parentNodeId vždy zadám ID otce ve stromu, čili v této tabulce můžeme vidět, že brzdový 

systém má ID 100006. Pokud tedy pošlu stejný dotaz jako posledně, ale navíc do parametru 

parentNodeId vložím 100006, vrátí mi TecDoc všechny podkategorie brzdového systému. 
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4 Experimenty a analýzy 
 

4.1 Doba získání odpovědi z TecDoc v závislosti na počtu dotazů 
 

Základní myšlenka a řešení 

    Webová služba TecDoc, na základě volané funkce a vstupních parametrů zpracovává data, které 

následně pošle zpět. Zatím není jasné, zda je délka odpovědi webové služby závislá na druhu funkce a 

vstupních parametrech a proto k této analýze použijeme stejnou funkci se stejnými vstupními 

parametry. Bude to funkce GetAxisConfigurations a její defaultní vstupní parametry. 

Pokud nemám dost rozsáhlý vzorek k analýze, tak si jej vytvořím a to voláním funkce 

GetAxisConfigurations s nastavením různých počtu dotazů, ale pokaždé se stejnými parametry a raději 

také se stejnou časovou prodlevou. 

    Z databáze si tedy vytáhnu záznamy, určené funkci GetAxisConfigurations. Vyberu jejich časové 

prodlevy mezi jednotlivými dotazy v závislosti na tom, kolik dotazů za sebou bylo odesláno. Tento 

údaj také vyberu k seřazení dat. 

Vzorek k analýze 

- Funkce:  GetAxisConfigurations 

- Počet záznamů:  17 

- Počet dotazů:  Rozpětí  1 – 30. Celkem 190 

- Časová prodleva mezi dotazy:   0 sec. 

 

Výsledný graf  

 

Graf 2: Doba získání odpovědi z TecDoc v závislosti na počtu dotazů (test 1) 
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Jelikož výsledný graf vyšel až podezřele dobře, vytvořím analýzu ještě s jedním vzorkem. Může totiž 

jít o celkem důležité zjištění, ovlivňující další postupy při implementaci propojení. 

 

Vzorek k analýze 

- Funkce:  GetVehicleManufacturers 

- Počet záznamů:  12 

- Počet dotazů:  Rozpětí  1 – 20. Celkem 90 

- Časová prodleva mezi dotazy:   0 sec. 

 

  

 

Graf 3: Doba získání odpovědi z TecDoc v závislosti na počtu dotazů (test 2) 

 

Závěr 

Na grafu můžeme vidět, že čím více neboli čím častěji je volána webová služba TecDoc, tím rychleji 

se data vrátí. Jestli je tato rychlost způsobena nějakým systémem cachování na straně webové služby, 

nebo zda po několika dotazech odpadá systém autentizace, který také může představovat časovou 

prodlevu nevím a bohužel ani nezjistím, protože tak hluboko přístup do systému TecDoc nezískám. 

Pro mne jako implementátora je to ale důležitý poznatek. V návaznosti na něj, mohu při implementaci 

upřednostňovat mnohonásobné importy dat, před jednotlivými dotazy, protože teď vím, že takto 

získám data rychleji. 
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4.2 Doba získání odpovědi z TecDoc v závislosti na druhu funkce 
 

Základní myšlenka a řešení 

Záměrem této analýzy bude zjistit, zda pro každý druh funkce je doba zpracování a tedy i odpovědi 

webové služby jiná. Jako vzorek vytvořím dotazy se všemi funkcemi, které v systému mám. Pro 

přesnější výsledky použiji vždy stejný počet dotazů se stejným časovým intervalem.  

 

Vzorek 

- Funkce: GetVehicleManufacturers, GetLanguages, GetFuelTypes, GetCountries, 

GetConstructionTypes, GetAxisConfigurations, GetCriteria, GetAxleBrakeSizes, 

GetVehicleModels, GetVehicleSimplifiedSelection,  GetChildNodesAllLinkingTarget, 

GetLinkedChildNodesAllLinkingTarget 

- Časová prodleva:  100 milisekund 

- Opakování dotazu: 2x 

Výsledky 

 

Graf 4: Doba získání odpovědí z TecDoc v závislosti na druhu funkce 

 

Závěr 

Ve výsledném grafu můžeme vidět, že zpracování odpovědí z webové služby TecDoc je závislé na 

druhu volané funkce. Rozdíly mohou být i několikanásobné. Důležité také je, nezapomenout, že 

uvedené výsledky jsou k uvedeným funkcím, ale také defaultním parametrům. Při změně parametrů 

může být doba zpracování a tedy i odpovědi webové služby jiná.  
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4.3 Doba získání odpovědi z TecDoc v závislosti na velikosti odpovědi 
 

Základní myšlenka a řešení 

Doba odpovědi TecDoc může být závislá na složitosti zpracování dat anebo také na velikosti dat. 

Třeba při dotazu na funkci getCriteria2 můžeme zjistit, že velikost získaného souboru je kolem 720 

kb, což už je docela slušné množství dat. Pokusím se tedy zjistit, zda platí, čím větší velikost dat, tím 

delší čas odpovědi webservice. 

Vzorek 

- Funkce: GetVehicleManufacturers, GetLanguages, GetFuelTypes, GetCountries, 

GetConstructionTypes, GetAxisConfigurations, GetCriteria, GetAxleBrakeSizes, 

GetVehicleModels, GetVehicleSimplifiedSelection,  GetChildNodesAllLinkingTarget, 

GetLinkedChildNodesAllLinkingTarget 

- Časová prodleva:  100 milisekund 

- Opakování dotazu: 2x 

Výsledky 

  

 

Graf 5: Doba získání odpovědi z TecDoc v závislosti na velikosti odpovědi 

 

Závěr 

I když sice platí, že velikostně největší odpověď také trvala nejdéle, tak u ostatních funkcí tomu tak 

není.  Velikost souboru a časová náročnost tedy nejsou spolu spjaty. 
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4.4 Rychlost odpovědí v závislosti na časové prodlevě mezi nimi 
 

Základní myšlenka a řešení 

Pokusím se zjistit, zda existuje ideální časová prodleva, která by jakýmkoli způsobem urychlovala, 

nebo jinak ovlivňovala komunikaci se službou TecDoc. Pro analýzu použiji vzorky s počtem 

opakování vždy jen 2, proto abych tuto analýzu neovlivnil jiným způsobem. Třeba přetížením z 

předešlých mnohačetných dotazů, nebo naopak urychlení díky nějaké cache na službě TecDoc. Takto 

můžeme spolehlivě odstranit nežádoucí vlivy, které by mohly výslednou analýzu zkreslit. 

Vzorek 

- Funkce:  GetFuelTypes  

- Časová prodleva: Stupňující se. Od 0 – 30 000 milisekund 

- Opakování dotazu: 2x 

 

Výsledky 

 

Graf 6: Rychlost odpovědí v závislosti na časové prodlevě mezi nimi 

 

Závěr 

Rozmezí času odpovědi webservice TecDoc je 76,1 až 91,7 milisekund. Z této analýzy jsem zjistil, že 

nemá žádný vliv to, zda před dotazem na webovou službu byl v nějakém časovém intervalu odeslán 

dotaz stejného charakteru. Rozdíly jsou totiž zanedbatelné a nemají ani stoupající ani klesající ráz. Při 

testování jiné funkce než GetFuelTypes bude sice doba odpovědi jiná, ale stejné dotazy budou mít i v 

jiných časových intervalech stejný čas odpovědi. 
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4.5 Velikost dat dotazů i odpovědí k jednotlivým funkcím 
 

Myšlenka 

V tomto případě nejde o analýzu s nějakou hlubší myšlenkou, ale pouze o přehled, který při 

implementaci technologie TecDoc také má svojí informativní váhu. Jako vzorek vyberu všechny 

funkce, které v aplikaci mám a zobrazím velikost jak jejich SOAP dotazu, tak velikost XML odpovědi. 

Vzorek 

- Funkce: GetVehicleManufacturers, GetLanguages, GetFuelTypes, GetCountries, 

GetConstructionTypes, GetAxisConfigurations, GetCriteria, GetAxleBrakeSizes, 

GetVehicleModels, GetVehicleSimplifiedSelection,  GetChildNodesAllLinkingTarget, 

GetLinkedChildNodesAllLinkingTarget 

- Časová prodleva:  0 (nemá vliv) 

- Opakování dotazu: 1x (nemá vliv) 

 

 

 

Graf 7: Velikost dat dotazů i odpovědí k jednotlivým funkcím 
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Závěr 

Z grafu můžeme vidět, že velikosti odpovědí se značně liší, na rozdíl od dotazů, které jsou velikostně 

dosti podobné. Je to vcelku logické, protože rozdíl ve velikosti dotazů určuje jen rozdílný počet 

parametrů. Pokud chceme být opravdu detailní, tak rozdíly v dotazech mohou činit i jinak dlouhé 

názvy parametrů a jejich hodnoty.  

 

4.6 Závěry a poznatky z experimentální aplikace 
 

Když opomenu zkušenosti, které jsem během implementace experimentální aplikace získal, je 

přínosem hlavně analýza rychlosti odpovědi v závislosti na počtu dotazů. Zjistil jsem, že se 

zvětšujícím se počtem dotazů, se zmenšuje průměrná doba odpovědi, což znamená, že pokud bude 

potřeba získat větší množství dat, je určitě lepší využít mnohonásobného dotazu. 

Jako první myšlenka využití, která mne v závislosti na této analýze napadla, je vytvoření aktualizační 

procedury, která by mohla buď automaticky, podle zadaného intervalu, nebo přímo spouštěcím 

tlačítkem v administraci, aktualizovat nejpoužívanější produkty.  

Dejme tomu, že v systému ShopCentrik již je 5 000 produktů. Protože produkty se načítají až po té, co 

si je klienti naleznou, tak víme, že o těchto 5 000 produktů je zájem. Nemusí se tedy čekat na naplnění 

Cache časového intervalu, který je součástí nastavení TecDoc v administraci ShopCentrik, ale mohou 

se tyto produkty aktualizovat všechny najednou. Jejich identifikační jsou již známe.  

Na základě výše zmiňované analýzy totiž vyplívá, že mnohonásobná aktualizace je mnohonásobně 

rychlejší, než každý konkrétní dotaz uživatele, který bude z TecDocu aktualizovat každý produkt 

zvlášť. Celkový běh internetového obchodu se tím z pohledu uživatele urychlí. 
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5 Závěr 
 

Cílem této diplomové práce bylo popsat technologii TecDoc, systém ShopCentrik a způsob propojení 

těchto dvou systému. Pro implementaci tohoto propojení bylo nutné nastudovat rozhraní webové 

služby TecDoc, které slouží ke komunikaci a získávání dat. Dále bylo potřeba znát strukturu XML 

dokumentů, způsob práce s nimi a programovací jazyky použité při implementaci. 

Hlavní části práce bylo vytvoření experimentální aplikace. Zde jsem nabyl velké množství zkušeností, 

jak s programovacím jazykem C#, klientským skriptovacím jazykem Javascrip a technologií Ajax, tak 

s webovou službou TecDoc, kterou jsem si díky vytvořené aplikaci mohl otestovat jako nikdy předtím. 

Testy se mi, jako implementátorovi zdají velmi zajímavé a výsledky překvapující. Testovací aplikaci 

nechávám na své URL adrese v ostrém provozu a všem kolegům, kteří dostanou za úkol technologii 

TecDoc implementovat ji určitě doporučím. 
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Adresářová struktura přiloženého DVD 
 

/Aplikace Verze aplikace, lze spustit na lokálním serveru (Visual studio) 

/Prilohy Adresář obsahující přílohy k práci 
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