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MAGISTRALA ESB —
WPROWADZENIE

W kaĔdej branĔy osoby zarzñdzajñce firmami wymagajñ uzyskania wiökszej wartoĈci z realizowanych przez nie strategicznych procesów biznesowych. Choè to, jaki proces ma strategiczne znaczenie dla danej firmy, moĔe róĔniè siö znaczñco w zaleĔnoĈci od branĔy, wspólne
jest, Ĕe prezesi oczekujñ od swoich dziaäów informatycznych wyraĒnego usprawnienia przepäywu danych oraz informacji, na podstawie których podejmowane sñ kluczowe decyzje biznesowe. NiezaleĔnie od tego, czy jest to firma Ĉwiadczñca usäugi finansowe, która zamierza
uzyskaè przewagö nad konkurencjñ, gwarantujñc wiöcej szybszych walutowych operacji
handlowych, sieè sprzedaĔy detalicznej oczekujñca przyspieszenia przepäywu danych magazynowych z powrotem do menedĔerów odpowiedzialnych za markö pracujñcych w centralach korporacyjnych, czy dostawca materiaäów budowlanych domagajñcy siö optymalizacji
przepäywu zamówieþ w ramach zäoĔonej sieci dystrybucyjnej, niezbödne jest uporanie siö ze
wspólnymi znacznymi wyzwaniami natury technicznej. Informacje sñ zablokowane w aplikacjach znajdujñcych siö w róĔnych dziaäach i róĔnych firmach. Wydobywanie tych danych
jest zarówno czasochäonne, jak i kosztowne. Podsumowujñc: przedsiöbiorstwo jest dalekie od
bycia zintegrowanym.
W ostatniej dekadzie pojawiäo siö kilka znaczñcych trendów technologicznych, takich jak Service Oriented Architecture (SOA), Enterprise Application Integration (EAI), Business-to-Business
(B2B) oraz usäugi WWW. W ich przypadku próbowano uporaè siö z wyzwaniami majñcymi na
celu poprawienie wyników i zwiökszenie wartoĈci zintegrowanych procesów biznesowych.
Technologie wzbudziäy duĔe zainteresowanie liderów branĔy informatycznej, dostawców oraz
analityków branĔowych. Magistrala usäug korporacyjnych (ESB — Enterprise Service Bus) oferuje najlepsze cechy tych oraz innych trendów technologicznych.
Pod pojöciem magistrali ESB kryje siö nowa metoda integracji, mogñca zapewniè podstawy
luĒno powiñzanej sieci integracji o wysokim stopniu rozproszenia. UmoĔliwia ona skalowanie
przekraczajñce granice wyznaczone przez broker EAI z konfiguracjñ gwiaĒdzistñ. Magistrala
ESB to oparta na standardach platforma integracji, äñczñca w sobie przesyäanie komunikatów,
usäugi WWW, transformacjö danych i inteligentne kierowanie w celu niezawodnego nawiñzywania poäñczeþ oraz koordynowania interakcji znacznej liczby róĔnych aplikacji miödzy rozbudowanymi przedsiöbiorstwami (ang. extended enterprises) z integralnoĈciñ transakcyjnñ.

21

Kup książkę

Poleć książkę

Rozbudowane przedsiöbiorstwo reprezentuje organizacjö i jej partnerów biznesowych, którzy sñ
rozdzieleni zarówno przez granice biznesowe, jak i fizyczne. W przypadku rozbudowanego
przedsiöbiorstwa nawet aplikacje, które sñ kontrolowane przez jednñ korporacjö, mogñ byè
oddzielone od siebie geograficznie, a takĔe odseparowane za pomocñ korporacyjnych zapór
firewall i zasad zabezpieczeþ obowiñzujñcych miödzy dziaäami.

Architektura SOA
w przedsiýbiorstwie sterowanym zdarzeniami
W przedsiöbiorstwie sterowanym zdarzeniami (ang. event-driven enterprise) zdarzenia biznesowe wpäywajñce na normalny przebieg procesu biznesowego mogñ wystöpowaè w dowolnej kolejnoĈci i w dowolnym momencie. Aplikacje wymieniajñce dane w zautomatyzowanych
procesach biznesowych muszñ komunikowaè siö ze sobñ za pomocñ sterowanej zdarzeniami
architektury SOA, aby elastycznie reagowaè na zmieniajñce siö wymagania biznesowe. Architektura SOA zapewnia analitykowi biznesowemu lub architektowi integracji obszerny widok abstrakcyjny aplikacji i komponentów integracji, które mogñ byè obsäugiwane jako usäugi wysokopoziomowe. W przypadku magistrali ESB aplikacje i usäugi sterowane zdarzeniami
sñ ze sobñ powiñzane w ramach architektury SOA w luĒny sposób. UmoĔliwia im to dziaäanie niezaleĔnie od siebie przy jednoczesnym oferowaniu korzyĈci bardziej ogólnej funkcji
biznesowej.
W Ĉwiecie architektury SOA zdarzenia sñ reprezentowane w otwartym formacie XML,
a ponadto przepäywajñ przez transparentny potok, który moĔe byè sprawdzany i podlega
intermediacji.
— John Udell, InfoWorld

Komponenty usäug w architekturze SOA udostöpniajñ proste interfejsy, których zadaniem jest
asynchroniczne wspóäuĔytkowanie danych miödzy aplikacjami. UĔywajñc magistrali ESB, architekt integracji äñczy ze sobñ aplikacje i odröbne komponenty integracji w celu utworzenia
zespoäów usäug do zdefiniowania zäoĔonych procesów biznesowych, które z kolei automatyzujñ funkcje biznesowe w rzeczywistym przedsiöbiorstwie.
Magistrala ESB zapewnia architekturze SOA szkielet implementacji. Oznacza to, Ĕe oferuje
luĒno powiñzanñ architekturö SOA sterowanñ zdarzeniami ze znacznie rozproszonñ domenñ
nazwanych miejsc docelowych routingu w ramach magistrali komunikatów obsäugujñcej wiele
protokoäów. W przypadku magistrali ESB aplikacje (i komponenty integracji) na poziomie abstrakcji sñ od siebie oddzielone. ãñczone sñ za poĈrednictwem magistrali jako logiczne punkty
koþcowe prezentowane jako usäugi sterowane zdarzeniami.
Dziöki swojej rozproszonej infrastrukturze wdraĔania magistrala ESB moĔe skutecznie zapewniaè scentralizowane konfigurowanie i wdraĔanie usäug rozproszonych w obröbie rozbudowanego przedsiöbiorstwa oraz zarzñdzanie nimi.

Nowe podejļcie do uniwersalnej integracji
Wspólnym celem stosowania technologii, takich jak SOA, EAI, B2B i usäugi WWW, jest utworzenie architektury na potrzeby integracji, która moĔe okazaè siö uniwersalna w przypadku
22
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rozbudowanego przedsiöbiorstwa (i nie tylko). Aby infrastruktura integracji mogäa osiñgnñè
takñ uniwersalnoĈè, musi cechowaè siö nastöpujñcymi wäaĈciwoĈciami.
x Musi zapewniaè moĔliwoĈè adaptowania do potrzeb projektów integracji ogólnego zasto-

sowania w przypadku róĔnych scenariuszy integracyjnych (duĔe i maäe projekty). MoĔliwoĈè
dostosowania obejmuje udostöpnienie trwaäej architektury, która poradzi sobie z niekorzystnymi zmianami w protokoäach, z technologiñ interfejsu, a nawet z trendami modelowania procesów.
x Musi äñczyè ze sobñ aplikacje, które obejmujñ swoim zasiögiem rozbudowane przedsiö-

biorstwo, za pomocñ jednolitego rozwiñzania i wspólnej infrastruktury.
x Musi siögaè poza granice pojedynczego informatycznego centrum danych korporacji i auto-

matyzowaè relacje miödzy partnerami, tak jak w przypadku scenariuszy B2B i äaþcucha
dostaw.
x Musi oferowaè prosty projekt i niewielkie wymagania poczñtkowe, umoĔliwiajñc prze-

ciötnemu informatykowi zostanie kompetentnym architektem integracji.
x Musi zapewniaè architekturö SOA w ramach uniwersalnej integracji, która umoĔliwi ar-

chitektom integracji uzyskanie moĔliwoĈci szerokiego spojrzenia na poziomie abstrakcji
na korporacyjne zasoby aplikacyjne i zautomatyzowane procesy biznesowe.
x Musi zapewniaè elastycznoĈè, a takĔe moĔliwoĈè realizowania zmieniajñcych siö wymagaþ

biznesowych i reagowania na nie oraz na presjö konkurencji.

UWAGA

W przypadku magistrali ESB aplikacje i usäugi sterowane zdarzeniami sñ ze sobñ powiñzane w ramach architektury SOA w luĒny sposób. UmoĔliwia im to dziaäanie
niezaleĔnie od siebie przy jednoczesnym oferowaniu korzyĈci bardziej ogólnej funkcji
biznesowej.

Architektura magistrali ESB speänia powyĔsze wymagania, a ponadto moĔe zostaè zaadaptowana
na potrzeby dowolnego projektu integracji ogólnego zastosowania. UmoĔliwia równieĔ wszechobecne skalowanie w obröbie aplikacji korporacyjnych, niezaleĔnie od poäoĔenia fizycznego i platformy technologicznej. Dowolna aplikacja moĔe zostaè podäñczona do sieci magistrali ESB przy
uĔyciu kilku opcji äñcznoĈci, a nastöpnie od razu uczestniczyè we wspóäuĔytkowaniu danych
z innymi aplikacjami, które ujawniono w magistrali jako usäugi wspóäuĔytkowane. Z tego powodu magistrala ESB czösto jest okreĈlana mianem sieci integracji (ang. integration network)
lub struktury integracji (ang. integration fabric).
Magistrala ESB zapewnia podejĈcie cechujñce siö wysokim stopniem rozproszenia, oferujñc unikalne moĔliwoĈci, które pozwalajñ poszczególnym dziaäom lub jednostkom biznesowym tworzyè
ich projekty integracji w ramach powiökszajñcych siö stopniowo porcji. Korzystajñc z magistrali
ESB, dziaäy lub jednostki biznesowe mogñ nadal zachowaè wäasnñ lokalnñ kontrolö i autonomiö w poszczególnych projektach integracji, a jednoczeĈnie mieè moĔliwoĈè poäñczenia
kaĔdego projektu integracji z wiökszñ, bardziej globalnñ sieciñ lub strukturñ integracji.

Architektura SOA dla usĥug WWW
Usäugi WWW sprawiäy, Ĕe na nowo odkryto waĔnoĈè architektur zorientowanych na usäugi. Usäugi
WWW zapewniajñ opartñ na standardach metodö wspóädziaäania aplikacji. Gäównym celem
usäug WWW byäo zapewnienie abstrakcji usäug, która umoĔliwia wspóädziaäanie aplikacji
Architektura SOA dla usĥug WWW
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utworzonych z wykorzystaniem odmiennych platform i Ĉrodowisk. Osiñgniöcie tego celu zapewni prostszñ ĈcieĔkö do uzyskania uniwersalnej integracji aplikacji.
Po pojawieniu siö magistrali ESB zaistniaäa metoda wäñczenia usäug WWW i architektury SOA do
znaczñcej architektury integrujñcej na duĔñ skalö aplikacje i usäugi ze szkieletem, który swoim zasiögiem obejmuje rozbudowane przedsiöbiorstwo. Magistrala ESB sprawia, Ĕe usäugi WWW,
format XML i inne technologie integracyjne stajñ siö natychmiast przydatne w przypadku
dojrzaäej technologii, która istnieje obecnie.
Podstawowe zaäoĔenia architektury SOA majñ kluczowe znaczenie dla powodzenia uniwersalnego projektu integracji. Ponadto sñ one juĔ doĈè dokäadnie zaimplementowane w magistrali
ESB. Choè standardy usäug WWW rozwijajñ siö we wäaĈciwym kierunku, pozostajñ niekompletne w odniesieniu do moĔliwoĈci korporacyjnych, takich jak zabezpieczenia, niezawodnoĈè,
zarzñdzanie transakcjami i organizacja procesów biznesowych. W przypadku tych kwestii magistrala ESB opiera siö na ugruntowanych obecnie standardach, a ponadto jest wykorzystywana w praktycznych implementacjach, które zostaäy juĔ wdroĔone w kilku branĔach. Magistrala ESB ma spory potencjaä, aby poradziè sobie z ciñgle rozwijanymi odpowiednikami
powyĔszych moĔliwoĈci powiñzanymi z usäugami WWW, gdy stanñ siö one bardziej dojrzaäe. Szerzej zagadnienie to zostaäo przedstawione w rozdziale 12.

Tradycyjne metody integracji
Magistrala ESB stosuje usäugi WWW oraz inne uzupeäniajñce standardy, äñczñc je z zagadnieniami technologicznymi i ze sprawdzonymi procedurami, które pochodzñ z brokerów EAI.
Magistrala ESB jest jednak czymĈ wiöcej niĔ tylko „opakowaniem” usäug WWW umieszczonym
ponad tym samym poczciwym koncentratorem EAI.
Tradycyjnie zdefiniowane metody integracji majñ swoje zalety i wady. Na rysunku 1.1 pokazano
czöĈè ogólnych wäaĈciwoĈci metod integracji, które rozmieszczono od najmniej (lewy dolny
prostokñt) do najbardziej poĔñdanych (prawy górny prostokñt).

Rysunek 1.1. WäaĈciwoĈci tradycyjnych brokerów EAI, serwerów aplikacji, zwykäego oprogramowania
MOM i magistrali ESB
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Tradycyjne brokery EAI, które obejmujñ brokery budowane na podstawie serwerów aplikacji,
korzystajñ z architektury z konfiguracjñ gwiaĒdzistñ. Oferuje ona korzyĈè w postaci scentralizowanych funkcji, takich jak zarzñdzanie logikñ routingu i reguäami biznesowymi, ale nie jest
zbyt dobrze skalowana poza granicami dziaäów lub jednostek biznesowych. W rozdziale 2.
zostaäy przedstawione przybliĔone spore koszty wczesnych prób integracji przy uĔyciu koncentratorów EAI, a takĔe umiarkowany sukces tych koncentratorów.
Serwery aplikacji mogñ wspóäpracowaè za poĈrednictwem standardowych protokoäów, a przy
tym äñczyè ĈciĈle ze sobñ róĔne rzeczy, a takĔe wiñzaè logikö integracji z logikñ aplikacji.
Brokery EAI zapewniajñ zwiökszonñ wartoĈè, oddzielajñc logikö aplikacji od logiki integracji
i routingu procesów, ale jednak nadal opierajñc siö na nie najlepszej architekturze z konfiguracjñ gwiaĒdzistñ.
Oprogramowanie poĈrednie zorientowane na komunikaty (MOM — Message Oriented Middleware) zapewnia moĔliwoĈè luĒnego äñczenia aplikacji w asynchroniczny sposób. Samo oprogramowanie MOM wymaga jednak kodowania niskopoziomowego w aplikacji. UĔycie tradycyjnego oprogramowania MOM wraz z niestandardowymi technikami kodowania nie zapewni
moĔliwoĈci szybkiego uzyskania rozwiñzania integracji rozproszonej. JednakĔe bez wyĔszego
poziomu abstrakcji logiki routingu ta metoda traci takĔe w wyniku trwaäego powiñzania logiki integracji z logikñ aplikacji. ZaleĔnie od rodzaju uĔywanego oprogramowania MOM,
ograniczona moĔe byè nawet wäaĈciwoĈè rozproszenia, poniewaĔ tradycyjna infrastruktura
MOM nie ma zbyt duĔych moĔliwoĈci pokonywania granic sieci fizycznych.
Z kolei w przypadku magistrali ESB usäugi mogñ byè konfigurowane, a nie kodowane. Przepäyw
procesów i wywoäania usäug mogñ w transparentny sposób obejmowaè swoim zasiögiem caäñ
rozproszonñ magistralö. Magistrala ESB zapewnia wysoce rozproszone Ĉrodowisko integracji,
którego zasiög znacznie przekracza moĔliwoĈci architektur z konfiguracjñ gwiaĒdzistñ. Ponadto magistrala wyraĒnie oddziela logikö biznesowñ od logiki integracji (np. routing i transformacjö danych). Architektura magistrali ESB tworzy siatkö wzajemnie poäñczonych koncentratorów przesyäania komunikatów i usäug integracji, cechujñcñ siö inteligencjñ i funkcjonalnoĈciñ
rozproszonej sieci integracji.
W rozdziale 6. dokäadniej opisano róĔnicö miödzy integracjñ opartñ na architekturze serwera
aplikacji i integracjñ z wykorzystaniem magistrali ESB. Pojöcia zwiñzane z oprogramowaniem
MOM przedstawiono w rozdziale 5. W punkcie „Przypadkowa architektura” rozdziaäu 2.
kontynuowane jest omówienie rozdzielenia routingu procesów biznesowych i logiki biznesowej.

Wymagania okreļlane potrzebami dziaĥu
informatycznego
Kluczowñ cechñ magistrali ESB jest zapewnianie fundamentów do obsäugi wymagaþ rozproszonych i luĒno powiñzanych jednostek biznesowych oraz partnerów biznesowych, którzy
automatyzujñ äaþcuchy dostaw. Takie moĔliwoĈci pojawiäy siö w magistrali ESB z potrzeby,
jako wynik wspóäpracy dostawców oprogramowania poĈredniego z ekspertami branĔowymi
— wszyscy oni próbowali stworzyè architekturö na potrzeby integracji o duĔej skali. WĈród
tych ekspertów byli architekci pracujñcy w dziaäach informatycznych wiökszych korporacji
oraz innowatorzy ze spoäecznoĈci powiñzanej z platformami handlu elektronicznego. Wymagali
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oni zbudowania szkieletu wymiany handlowej B2B na podstawie: usäug wspóäuĔytkowanych,
przesyäania komunikatów, jözyka XML i kilku opcji äñcznoĈci, a takĔe z zachowaniem zgodnoĈci ze standardami branĔowymi w przypadku kaĔdego komponentu. W rozdziale 3. zaprezentowano wiele katalizatorów, które przyczyniäy siö do powstania magistrali ESB.
NajpowaĔniejsze wymagania, które musiaäy jeszcze zostaè speänione, dotyczyäy efektywnego
udostöpniania moĔliwoĈci integracji, takich jak adaptery aplikacji, transformacja danych i inteligentny routing, w sposób pozwalajñcy na uĔycie ich w projektach integracji ogólnego zastosowania w przypadku róĔnych scenariuszy integracji. Potrzebna byäa równieĔ bardziej uniwersalna technologia oraz rozwiñzania architektury, które mogäyby zostaè uĔyte do äñczenia
aplikacji bez wzglödu na wymagania poszczególnych taktycznych projektów integracji.
Informatycy rozczarowali siö niektórymi wczeĈniejszymi trendami technologicznymi, takimi
jak CORBA i EAI. Technologia CORBA byäa wäaĈciwym pomysäem w przypadku architektury SOA, ale okazaäa siö zbyt zäoĔona do zaimplementowania i utrzymania z powodu zaleĔnoĈci
od ĈciĈle powiñzanych interfejsów miödzy aplikacjami i usäugami. Technologia EAI równieĔ
ma wady w postaci wymogu poĈwiöcenia duĔej iloĈci czasu na jej opanowanie oraz duĔych
kosztów wprowadzenia do poszczególnych projektów (wiöcej na ten temat napisano w nastöpnym rozdziale). W rzeczywistoĈci potrzebne byäo proste podejĈcie wzglödem architektury SOA, która mogäaby byè adaptowana pod kñtem ogólnych wymagaþ dowolnego projektu
integracji, niezaleĔnie czy duĔego, czy maäego. Ponadto niezbödna byäa trwaäa architektura
odporna na rozwój protokoäów, technologii interfejsów, a nawet trendów modelowania procesów. Magistrala ESB zostaäa utworzona z myĈlñ o speänieniu wszystkich tych wymagaþ.

Zainteresowanie ze strony branŜy
Od czasu, gdy magistrala ESB pojawiäa siö po raz pierwszy (w 2002 r.), to rozwiñzanie na
potrzeby integracji zostaäo zaadaptowane przez kilku znaczñcych dostawców obecnych na rynku oprogramowania poĈredniczñcego, integracji i usäug WWW. PopularnoĈè magistrali ESB
caäy czas równomiernie siö zwiöksza.
Od poczñtku 2002 r. firmy analityczne, takie jak Gartner Inc., IDC i ZapThink, duĔo piszñ na
temat technologii ESB i Ĉledzñ jej rozwój. W raporcie opublikowanym w 2002 r. (DF-18-7304) Roy
Schulte, analityk z firmy Gartner Inc., zawarä nastöpujñce informacje:
Nowa postaè infrastruktury magistrali usäug korporacyjnych ESB, która äñczy w sobie oprogramowanie poĈredniczñce zorientowane na usäugi, usäugi WWW, transformacjö i inteligencjö routingu,
do 2005 r. bödzie wykorzystywana przez wiökszoĈè przedsiöbiorstw.
Te zaawansowane i tanie magistrale ESB sñ odpowiednio dostosowane do peänienia funkcji
szkieletu na potrzeby architektur zorientowanych na usäugi oraz „systemu nerwowego” przedsiöbiorstw.

Te cztery filary, czyli oprogramowanie MOM, usäugi WWW, transformacja i inteligencja routingu,
reprezentujñ fundament kaĔdej dobrej magistrali ESB. W ksiñĔce skoncentrowano siö na roli
kaĔdego z tych elementów, a takĔe wielu innych niezbödnych komponentów, które pojawiñ
siö podczas poznawania magistrali ESB. Dowiesz siö, jakie moĔliwoĈci magistrala ESB oferuje
przedsiöbiorstwu, jak równieĔ jakñ rolö odgrywa kaĔdy podstawowy komponent. Zaprezentujemy takĔe kilka zaawansowanych zagadnieþ, w tym przeglñd architektur praktycznie
wykorzystywanych w kilku branĔach.
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Dostawcy adaptujécy magistralý ESB
Kilku dostawców oprogramowania poĈredniczñcego i technologii integracji stworzyäo (lub jest
w trakcie tworzenia) coĈ zgodnego z opisem magistrali ESB. Lista dostawców caäy czas siö
powiöksza. W dodatku do ksiñĔki wyszczególniono wszystkich znanych dostawców. Niektórzy
dostawcy twierdzñ, Ĕe juĔ udostöpniajñ magistralö ESB. CzöĈè z nich ogäosiäa plany jej utworzenia. Choè czöĈè dostawców posäuguje siö odpowiedniñ terminologiñ w materiaäach marketingowych, w rzeczywistoĈci nie kryje siö za tym nic znaczñcego.
Ta kategoria technologii stanie siö tak popularna jak serwery aplikacji pod koniec lat 90., gdy
ponad dwudziestu piöciu dostawców rywalizowaäo w przypadku tej samej technologii.
Kilku dostawców na liĈcie zasäuguje na szczególnñ uwagö. Firma Sonic Software jest pionierem w dziedzinie magistral ESB. Niedäugo po niej kilku innych mniejszych dostawców zaczöäo ze
sobñ rywalizowaè, gäoszñc, Ĕe równieĔ udostöpnili magistralö ESB lub sñ w trakcie jej tworzenia.
Gdy czoäowe firmy z branĔy integracji, takie jak webMethods, SeeBeyond i IBM, wreszcie postanowiäy wkroczyè do akcji, ogäaszajñc zamiar zbudowania wäasnych magistrali ESB, to pojöcie naprawdö zyskaäo szeroki rozgäos jako rozwijajñca siö kategoria niezawodnej technologii.
Gdy pisano ksiñĔkö, firma Microsoft nie przekazaäa opinii publicznej Ĕadnych oĈwiadczeþ
dotyczñcych jej projektu Indigo i magistrali ESB. JednakĔe niektórzy dziennikarze i analitycy
odkryli takie powiñzanie, gdy po raz pierwszy ogäoszono informacje o projekcie Indigo. W artykule zatytuäowanym Developer interest piqued by Microsoft technologies (CiekawoĈè programisty
wywoäana przez technologie firmy Microsoft), który pojawiä siö w magazynie „ComputerWorld”
z 30 listopada 2003 r., zacytowano wypowiedĒ Roya Schulte z Gartner Inc. Oto treĈè notki:
Roy Schulte, analityk z firmy Gartner Inc. z siedzibñ w Stamford, w stanie Connecticut, zauwaĔyä, Ĕe projekt Indigo to nadzbiór technologii MSMQ (Microsoft Messaging Queuing), a takĔe implementacji firmy Microsoft, które obsäugujñ technologie COM (Component Object Model),
COM+, .Net Remoting i usäugi WWW. „Potraktujcie to jako uproszczenie, unifikacjö komunikacyjnego oprogramowania poĈredniczñcego z myĈlñ o planach Microsoftu” — stwierdziä
Roy, dodajñc, Ĕe postrzega projekt Indigo jako bardzo dobrñ magistralö usäug korporacyjnych ESB.

Projekt Indigo oparty jest na przesyäaniu komunikatów. Ponadto wiadomo, Ĕe äñczy w sobie
technologiö MSMQ i usäugi WWW. Mogäo to zapewniè fundament magistrali przesyäania
komunikatów. Reszta funkcji integracji tego projektu jest jednak zawarta w oprogramowaniu
BizTalk, które jest serwerem integracji z konfiguracjñ gwiaĒdzistñ. Aby projekt zakwalifikowaè
jako magistralö ESB, muszñ istnieè zarówno rozproszona magistrala komunikatów, jak i rozproszone funkcje integracji.
Zrealizowanie projektu Indigo spowoduje przynajmniej, Ĕe aplikacje i usäugi oparte na platformie
firmy Microsoft stanñ siö jeszcze bardziej atrakcyjne jako punkty koþcowe umoĔliwiajñce
podäñczenie do magistrali ESB. Doäñczenie projektu Indigo do platformy Microsoftu i Ĉrodowiska programistycznego uäatwi tworzenie aplikacji, które mogñ byè luĒno powiñzane, a ponadto obsäugujñ przesyäanie komunikatów.
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Wĥaļciwoļci magistrali ESB
Z powodu szybkiego wzrostu liczby dostawców próbujñcych zainteresowaè klientów rozwijajñcñ
siö kategoriñ produktów ESB, a takĔe wielu analityków i dziennikarzy branĔowych prezentujñcych swoje opinie na temat magistrali ESB oczywiste jest spore niezrozumienie tego, czym ona
w rzeczywistoĈci jest. W tym podrozdziale przedstawiono gäówne wäaĈciwoĈci magistrali ESB.

Wszechobecnoļë
Jak pokazano na rysunku 1.2, magistrala ESB moĔe stanowiè rdzeþ wszechobecnej siatki. Swoim
zasiögiem moĔe obejmowaè rozbudowane przedsiöbiorstwo (i nie tylko), oferujñc globalny dostöp
miödzy organizacjami dziaäów, jednostkami biznesowymi i partnerami handlowymi. Magistrala ESB jest teĔ dobrze dopasowana do lokalnych projektów integracji, a ponadto zapewnia cechujñcy siö elastycznoĈciñ fundament, który umoĔliwia przystosowanie magistrali do
dowolnego typu Ĉrodowiska integracji.

Rysunek 1.2. Magistrala ESB tworzy wszechobecnñ siatkö, która swoim zasiögiem moĔe obejmowaè
globalnñ sieè korporacyjnñ

Aplikacje sñ podäñczane do magistrali w razie potrzeby, a ponadto majñ moĔliwoĈè wyĈwietlania danych oraz wspóäuĔytkowania ich z dowolnymi innymi aplikacjami lub usäugami,
które sñ podäñczane do magistrali. Choè interfejsy usäug WWW stanowiñ integralnñ czöĈè architektury magistrali ESB, Ĕadna aplikacja nie musi byè modyfikowana, aby staäa siö prawdziwñ usäugñ WWW, uczestniczñcñ w magistrali ESB. ãñcznoĈè jest osiñgana za poĈrednictwem
wielu protokoäów, technologii interfejsu API klienta, starszych Ĉrodowisk przesyäania komunikatów oraz niezaleĔnych adapterów aplikacji.
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Integracja oparta na standardach
Integracja oparta na standardach to zasadnicze pojöcie zwiñzane z magistralñ ESB. Na potrzeby
äñcznoĈci moĔe ona wykorzystywaè komponenty J2EE, takie jak JMS (Java Message Service; do
obsäugi äñcznoĈci oprogramowania MOM) i JCA lub J2CA (J2EE Connector Architecture; do
obsäugi poäñczeþ z adapterami aplikacji). Magistrala ESB integruje siö dobrze równieĔ z aplikacjami opartymi na technologiach .NET, COM, C# i C/C++. Poza tym magistrala moĔe z äatwoĈciñ zostaè zintegrowana z czymkolwiek, co obsäuguje protokóä SOAP i interfejsy API usäug
WWW (de facto obejmuje to standardowe implementacje pakietu narzödzi usäug WWW, takie jak np. Apache Axis). Na potrzeby przetwarzania danych magistrala ESB moĔe uĔywaè
standardów XML, takich jak XSLT, XPath i XQuery, aby zapewniè transformacjö danych, inteligentny routing i odpytywanie danych „w trakcie zatwierdzania”, które przepäywajñ przez
magistralö. W celu obsäugi architektury SOA i routingu procesów biznesowych magistrala ESB
moĔe korzystaè z jözyka WSDL (Web Services Description Language) säuĔñcego do opisu abstrakcyjnych interfejsów usäug, jözyka BPEL4WS (Business Process Execution Language for Web Services),
specyfikacji WS-Choreography lub jakiegoĈ innego säownika opartego na jözyku XML (np.
ebXML BPSS) do opisu abstrakcyjnych procesów biznesowych.
Nie ma powodu do obaw, jeĈli nie wiesz, co oznaczajñ wszystkie te modne terminy. Choè
ksiñĔka nie ma byè traktowana jako kompletny materiaä referencyjny lub podröcznik poĈwiöcony wszystkim wymienionym technologiom, zostanñ one objaĈnione wystarczajñco dokäadnie
w kontekĈcie ich powiñzania z magistralñ ESB.
Te oparte na standardach interfejsy i komponenty sñ ze sobñ zestawiane w sensowny sposób,
który pozwala uzyskaè elastycznñ, podäñczanñ architekturö. Magistrala ESB zapewnia infrastrukturö, która obsäuguje zarówno bödñce standardem w branĔy komponenty integracji, jak
i elementy niestandardowe przy uĔyciu standaryzowanych interfejsów. Na rysunku 1.3 pokazano uproszczony widok magistrali ESB integrujñcej aplikacjö J2EE za pomocñ technologii
JMS i JCA, zewnötrznñ aplikacjö w postaci pakietu przy uĔyciu adaptera aplikacji zgodnego
z technologiñ JCA, aplikacjö .NET z wykorzystaniem klienta C# oraz dwie zewnötrzne aplikacje
przy uĔyciu usäug WWW.

Integracja o wysokim stopniu rozproszenia
i wdraŜanie selektywne
Magistrala ESB przypomina tradycyjnñ funkcjonalnoĈè brokera EAI pod tym wzglödem, Ĕe
zapewnia usäugi integracji, takie jak organizowanie procesów biznesowych i routing danych,
transformacjö danych i adaptery aplikacji. JednakĔe z natury brokery integracji cechujñ siö
zwykle monolitycznoĈciñ i wysokim stopniem scentralizowania. Magistrala ESB oferuje takie
moĔliwoĈci integracji jako osobne usäugi, które mogñ wspóäpracowaè w sposób cechujñcy siö
wysokim poziomem rozproszenia. Ponadto mogñ one byè skalowane niezaleĔnie od siebie.
W rozdziale 6. zamieszczono wiöcej informacji na temat „kontenera usäug” magistrali ESB.
Jest to podstawowe pojöcie zwiñzane z magistralñ ESB, umoĔliwiajñce selektywne wdraĔanie
usäug integracji.
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Rysunek 1.3. Magistrala ESB integrujñca odmienne technologie

Transformacja danych rozproszonych
Kluczowym elementem dowolnej strategii integracji jest moĔliwoĈè äatwego konwertowania
formatów danych miödzy aplikacjami. Wiele aplikacji nie uĔywa tego samego formatu do opisu
podobnych danych.
Transformacja danych to naturalny element magistrali we wdroĔeniu ESB. Usäugi transformacji,
które majñ za zadanie speänianie wymagaþ poszczególnych aplikacji podäñczanych do magistrali, mogñ siö znajdowaè w dowolnej lokalizacji i byè dostöpne w kaĔdym miejscu magistrali. Ze wzglödu na to, Ĕe transformacja danych stanowi integralnñ czöĈè samej magistrali
ESB, moĔna jñ uznaè za eliminujñcñ niezgodnoĈè impedancji miödzy aplikacjami.

Rozszerzalnoļë za poļrednictwem usĥug warstwowych
Magistrala ESB udostöpnia wszystkie wymagane podstawowe funkcje dla niemal kaĔdego
projektu integracji. Ponadto moĔe zostaè rozszerzona przy uĔyciu technologii warstwowej w celu
obsäugi bardziej specyficznych zastosowaþ. Na przykäad specjalistyczne rozwiñzania, takie
jak oprogramowania do zarzñdzania procesami biznesowymi (BPM — Business Process Management), mogñ przetwarzaè procesy biznesowe powiñzane z przepäywem pracy. Z kolei serwery
obsäugujñce pracö grupowñ mogñ zapewniaè specjalistyczne usäugi do zarzñdzania partnerami biznesowymi. Specjalistyczne, zewnötrzne translatory mogñ oferowaè konwersjö danych z zewnötrznych formatów, takich jak EDI, na formaty docelowego systemu ERP (Enterprise Resource Planning)
lub, w przypadku ogólnej magistrali, na postaè wewnötrznej, kanonicznej reprezentacji XML.
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Architektura SOA sterowana zdarzeniami
W przypadku architektury SOA sterowanej zdarzeniami z obsäugñ magistrali ESB aplikacje
i usäugi sñ traktowane jako abstrakcyjne punkty koþcowe usäug, z äatwoĈciñ mogñce odpowiadaè
na zdarzenia asynchroniczne. Architektura SOA zapewnia abstrakcjö pozbawionñ ukrytych
szczegóäów dotyczñcych äñcznoĈci i podäñczania. Implementacje usäug nie wymagajñ rozpoznawania protokoäów. Usäugom nie musi byè znany sposób kierowania komunikatów do innych usäug. Usäugi po prostu odbierajñ komunikat z magistrali ESB jako zdarzenie i przetwarzajñ go. Magistrala kieruje komunikat w dowolne miejsce, do którego ma on trafiè.
W architekturze SOA z obsäugñ magistrali ESB niestandardowe usäugi integracji mogñ byè
tworzone, rozszerzane i ponownie wykorzystywane jako funkcjonalnoĈè magistrali ESB. Punkty
koþcowe aplikacji, ujawniane jako usäugi, mogñ byè konstruowane razem ze specjalistycznymi elementami wäñczajñcymi w celu utworzenia usäug zäoĔonych i przepäywów procesów.
Mogñ one byè ponownie äñczone i wykorzystywane do róĔnych celów z zamiarem zautomatyzowania funkcji biznesowych w rzeczywistym przedsiöbiorstwie.
W rozdziale 7. bardziej szczegóäowo omówiono architekturö SOA z obsäugñ magistrali ESB.

Przepĥyw procesu
MoĔliwoĈci przepäywu procesów magistrali ESB obejmujñ swoim zasiögiem zarówno proste
sekwencje ograniczonych kroków, jak i zaawansowane organizowanie procesów biznesowych
z uĔyciem równolegäych ĈcieĔek wykonywania procesów za pomocñ podziaäów i poäñczeþ
warunkowych. Mogñ one byè kontrolowane przy uĔyciu prostych metadanych komunikatów
lub za poĈrednictwem jözyka organizowania, takiego jak BPEL4WS.
Funkcje przepäywu procesu magistrali ESB umoĔliwiajñ definiowanie procesów biznesowych,
które sñ lokalne dla poszczególnych dziaäów lub jednostek biznesowych, a ponadto mogñ wspóäistnieè w obröbie wiökszej sieci integracji. Jest to coĈ, czego we wäasnym zakresie nie byä w stanie
zbyt dobrze zapewniè ani broker integracji z konfiguracjñ gwiaĒdzistñ, ani narzödzie BPM.
W rozdziale 7. omówiono szczegóäy funkcji przetwarzania rozproszonego, która zapewnia
organizowanie procesów biznesowych o wysokim stopniu rozproszenia bez potrzeby korzystania ze scentralizowanego przetwarzania lub mechanizmu reguä.
Przepäyw procesów w magistrali ESB moĔe równieĔ obejmowaè specjalistyczne usäugi integracji, które realizujñ inteligentny routing komunikatów na podstawie treĈci.
Skoro przepäyw procesów opiera siö na rozproszonej architekturze SOA, swoim zasiögiem moĔe
takĔe objñè topologie wdraĔania o wysokim stopniu rozproszenia (czasem rozdzielone oceanami) bez koniecznoĈci radzenia sobie z granicami sieci fizycznych lub wieloma przeskokami
protokoäów miödzy aplikacjami i usäugami w magistrali (rysunek 1.4).

Bezpieczeħstwo i niezawodnoļë
Poäñczenia miödzy wözäami w magistrali ESB obsäugujñ zaporö firewall. Zabezpieczenia miödzy
aplikacjami i magistralñ ESB, a nawet miödzy samymi jej wözäami umoĔliwiajñ ustanowienie
i utrzymanie najbardziej rygorystycznego uwierzytelniania, zarzñdzanie danymi uwierzytelniajñcymi i kontrolö dostöpu.
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Rysunek 1.4. Organizowanie i przepäyw procesów obejmujñce swoim zasiögiem topologie wdraĔania
o wysokim stopniu rozproszenia wystöpujñcym miödzy granicami sieci fizycznych i logicznych

NiezawodnoĈè jest osiñgana przez umieszczenie w rdzeniu magistrali ESB korporacyjnego oprogramowania MOM, które zapewnia komunikacjö asynchronicznñ, bezpieczne dostarczanie
danych biznesowych i integralnoĈè transakcji. Jak siö okaĔe w rozdziale 5., nie jest to tradycyjna
technologia MOM sprzed dwóch dekad. Od tamtego czasu wymagania biznesowe zwiökszyäy siö i ustabilizowaäy. Oprogramowanie MOM w rdzeniu magistrali ESB musi byè w stanie
speäniaè obecne wymogi.

Autonomiczne, lecz stowarzyszone ļrodowisko
Tradycyjne metody obowiñzujñce w brokerze EAI z konfiguracjñ gwiaĒdzistñ sñ zwykle obarczone problemami dotyczñcymi granic organizacyjnych, czasami powodowanymi przez
ograniczenia fizyczne brokera EAI, niebödñcego w stanie w prosty sposób obejmowaè swoim
zasiögiem zapór firewall i domen sieciowych. Co waĔniejsze, jeĈli nawet architektura z konfiguracjñ gwiaĒdzistñ poradzi sobie z granicami organizacyjnymi, nadal nie umoĔliwi uzyskania
lokalnej autonomii, która jest wymagana przez poszczególne jednostki biznesowe do dziaäania przy zachowaniu czöĈciowej niezaleĔnoĈci od siebie. Jednym z najwiökszych problemów
towarzyszñcych rozszerzaniu zasiögu integracji poza poziom dziaäu jest zestawienie lokalnej
autonomii ze scentralizowanñ kontrolñ.
W ramach kultury biznesowej obecnej w wiökszoĈci duĔych Ĉrodowisk korporacyjnych kaĔdy
dziaä lub kaĔda jednostka biznesowa wymaga dziaäania niezaleĔnego od siebie. Niemniej jednak
w dalszym ciñgu zaleĔne sñ one od siebie w przypadku wspóäuĔytkowanych zasobów, a takĔe informacji zwiñzanych z raportowaniem i ksiögowoĈciñ, które trafiajñ do wspólnej funkcji
biznesowej.
W takim Ĉrodowisku nierozsñdne byäoby stosowanie strategii integracji, która wymaga przepäywu caäego ruchu zwiñzanego z komunikatami przez centralny broker komunikatów, znajdu32
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jñcy siö w centralach. Nie jest to jedynie przeszkoda natury technicznej, lecz takĔe kwestia
dotyczñca kultury korporacyjnej. W Ĉrodowisku luĒno powiñzanych jednostek biznesowych
nie majñ sensu takie rzeczy, jak np. zarzñdzanie przez pojedynczñ, scentralizowanñ funkcjö
informatycznñ korporacji przepäywem procesów biznesowych miödzy lokalnymi aplikacjami
lub domenami zabezpieczeþ. LuĒno powiñzane jednostki biznesowe w organizacji wymagajñ
dziaäania niezaleĔnie od siebie. KaĔda z nich powinna mieè wäasnñ funkcjö informatycznñ.
Ponadto jednostki biznesowe nie mogñ byè zmuszane do postöpowania z uwzglödnieniem
routingu caäego ruchu sieciowego komunikatów lub delegowania kontroli swoich reguä biznesowych i domen zabezpieczeþ za poĈrednictwem scentralizowanego brokera integracji
znajdujñcego siö w tym lub innym miejscu (rysunek 1.5).

Rysunek 1.5. Osobne jednostki biznesowe sñ pozbawione niezbödnej autonomii w przypadku korzystania ze
scentralizowanego brokera integracji z konfiguracjñ gwiaĒdzistñ

Lokalne jednostki biznesowe i dziaäy muszñ mieè kontrolö nad wäasnymi, lokalnymi zasobami informatycznymi, takimi jak aplikacje dziaäajñce w ich siedzibie. Infrastruktura integracji powinna wspieraè topologie wdraĔania w celu praktycznej obsäugi modelu biznesowego. Magistrala
ESB zapewnia taki model wdraĔania, zezwalajñc na lokalny ruch sieciowy komunikatów, a takĔe
na lokalne instalowanie, konfigurowanie i zabezpieczanie komponentów integracji i adapterów
oraz zarzñdzanie nimi. JednoczeĈnie nadal moĔliwe jest podäñczenie lokalnych domen integracji do wiökszej stowarzyszonej sieci integracji ze zintegrowanym modelem zabezpieczeþ
(rysunek 1.6).
WäaĈciwoĈci rozproszenia magistrali ESB sñ osiñgane przez abstrakcjö definicji punktów koþcowych opartñ na szczegóäach wdroĔenia fizycznego i uĔywanych protokoäach äñczñcych, a takĔe
przez organizacjö i routing danych miödzy tymi punktami. WäaĈciwoĈci stowarzyszenia sñ
uzyskiwane dziöki moĔliwoĈci magistrali ESB polegajñcej na selektywnym przechodzeniu
przez granice domen aplikacji i zabezpieczeþ oraz segregowaniu ich.
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Rysunek 1.6. Autonomiczna i stowarzyszona magistrala ESB umoĔliwia organizacjom wspólne
stowarzyszanie operacji z pominiöciem granic organizacyjnych

Konfiguracja i zarzédzanie zdalne
W niektórych modelach biznesowych nie ma sensu obecnoĈè lokalnego personelu informatycznego w kaĔdej zdalnej lokalizacji, choè nadal istnieje potrzeba istnienia luĒno powiñzanej, autonomicznej, ale teĔ stowarzyszonej sieci integracji. Aby zilustrowaè tö kwestiö, przybliĔmy prostñ
analizö przykäadu dotyczñcego wdraĔania magistrali ESB w branĔy handlu detalicznego. Sieè
wypoĔyczalni päyt wideo moĔe siö skäadaè z setek lub tysiöcy zdalnych jednostek, w których
znajduje siö ten sam zestaw aplikacji. Ponadto wszystkie jednostki dziaäajñ w ten sam sposób
w odniesieniu do zarzñdzania magazynem, ksiögowoĈci i raportowania (rysunek 1.7).
W przypadku korzystania z magistrali ESB moĔliwe jest okreĈlenie planu integracji w celu obsäugi lokalnego komunikowania miödzy aplikacjami w zdalnej jednostce handlowej. Obejmuje
on definicje interfejsów aplikacji w jednostce, routing ruchu sieciowego komunikatów i zarzñdzanie kanaäami komunikatów oraz uprawnienia zabezpieczeþ. Plan moĔe równieĔ uwzglödniaè
komponenty integracji, takie jak adapter aplikacji, adapter protokoäu lub transformacja danych.
Taki plan integracji lub szablon moĔe zostaè wdroĔony i dostosowany w kaĔdej jednostce,
a ponadto moĔe byè realizowany niezaleĔnie od wszystkich innych jednostek (rysunek 1.8).
Przedstawiony plan wdraĔania zdalnego nie jest obecny tylko w handlu detalicznym. Plan
ma teĔ zastosowanie w innych branĔach. Ujednolicone zarzñdzanie zdalne stowarzyszonymi
domenami integracji to kluczowy element powodzenia dowolnego wdroĔenia magistrali ESB
w Ĉrodowisku o wysokim stopniu rozproszenia.
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Rysunek 1.7. Sieè wypoĔyczalni päyt wideo z setkami lub tysiñcami zdalnych jednostek,
w których znajduje siö ten sam zestaw aplikacji

Rysunek 1.8. Plan konfiguracji magistrali ESB wdroĔony w kaĔdej zdalnej jednostce oraz zdalnie
konfigurowany i zarzñdzany
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BEZPIECZNE I NIEZAWODNE ĤèCZA PRZESYĤANIA KOMUNIKATÓW
Oprócz lokalnego wspóäuĔytkowania danych miödzy aplikacjami we wszystkich zdalnych jednostkach handlowych, wymagajñ one wymiany informacji z centralñ na potrzeby ksiögowoĈci
i raportowania, zarzñdzania kredytami i Ĉledzenia danych pracowników. Zdalne jednostki handlowe mogñ równieĔ wymagaè wzajemnego wspóäuĔytkowania informacji. Na przykäad duĔa
sieè wypoĔyczalni päyt wideo moĔe wymagaè oferowania usäugi, w przypadku której klient
moĔe wypoĔyczyè päytö wideo w punkcie znajdujñcym siö w pobliĔu miejsca zamieszkania,
a nastöpnie zwróciè jñ w innym punkcie, niedaleko miejsca pracy. Oznacza to, Ĕe w przypadku
punktów handlowych w tym samym obszarze geograficznym niezbödna bödzie wymiana informacji o wypoĔyczonych päytach w sposób zbliĔony do wymiany danych w czasie rzeczywistym. Z powodu opóĒnienia i problemów z elastycznoĈciñ sieci satelitarnych miödzy zdalnymi
jednostkami handlowymi i centralñ zwyczajnie nie jest realne utrzymanie staäego, centralnego punktu dostöpu do wszystkich informacji o wypoĔyczonych päytach. Taka przejĈciowa
informacja o tym, co klient wypoĔyczyä dwie godziny temu, wymaga wspóäuĔytkowania lub
udostöpnienia za pomocñ zintegrowanego äñcza danych miödzy zdalnymi jednostkami handlowymi.
Ze wzglödu na to, Ĕe äñcze miödzy centralñ i zdalnymi jednostkami handlowymi jest uzyskiwane przy uĔyciu niezawodnego przesyäania komunikatów, przerwy wystöpujñce w usäudze sieciowej z powodu zawodnych äñczy satelitarnych sñ kompensowane przez warstwö
przesyäania komunikatów. Godne uwagi jest takĔe to, Ĕe jednostki handlowe majñ moĔliwoĈè
wzajemnego poäñczenia przy uĔyciu bezpiecznego i niezawodnego kanaäu przesyäania komunikatów za poĈrednictwem Internetu.

Jýzyk XML w roli „macierzystego” typu danych magistrali ESB
Jözyk XML to idealny fundament na potrzeby reprezentowania danych przepäywajñcych miödzy
aplikacjami w magistrali ESB. Dane generowane i wykorzystywane przez ogromnñ liczbö
aplikacji mogñ istnieè w postaci róĔnych formatów i schematów tworzenia pakietów. Choè
magistrala ESB z pewnoĈciñ ma moĔliwoĈè przekazywania danych za pomocñ dowolnego wybranego schematu tworzenia pakietów lub kopert, mnóstwo korzyĈci przemawia za reprezentowaniem przesyäanych danych w formacie XML. Jednñ z tych korzyĈci jest moĔliwoĈè uĔycia
specjalistycznych usäug magistrali ESB, które äñczñ dane z róĔnych Ēródeä w celu utworzenia
nowych widoków danych, a takĔe rozszerzania i ponownego okreĈlania miejsca docelowego
komunikatów na potrzeby zaawansowanego wspóäuĔytkowania danych miödzy aplikacjami.
W rozdziale 4. zostaäa objaĈniona zasadnicza zaleta formatu XML, czyli moĔliwoĈè wyeliminowania koniecznoĈci synchronizowania przez organizacjö aktualizacji miödzy aplikacjami.
Dodatkowo bardziej szczegóäowo przedstawiono tam filozofiö przyĈwiecajñcñ rozproszonym
usäugom transformacji XML.

Przepustowoļë danych biznesowych w czasie rzeczywistym
Magistrala ESB eliminuje problemy z opóĒnieniem, zapewniajñc przepustowoĈè w czasie rzeczywistym w przypadku danych przesyäanych miödzy aplikacjami w obröbie magistrali. Gdy
pisano ksiñĔkö, jednñ z najpopularniejszych metod integracji byäo nocne przetwarzanie wsadowe. Strategie integracji z przetwarzaniem wsadowym wykonywanym nocñ lub o innych
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porach sñ jednak podatne na duĔy margines bäödu, a ponadto mogñ powodowaè opóĒnienia
podczas uzyskiwania informacji. Pojawiajñce siö duĔe opóĒnienie towarzyszñce pobieraniu
aktualnych informacji moĔe byè kosztowne. W rozdziale 9. zostaäo to omówione bardziej
szczegóäowo. Poza tym objaĈniono, jak magistrala ESB moĔe zostaè wykorzystana do przeprowadzenia w firmie refaktoryzacji w celu zastñpienia nocnego przetwarzania wsadowego
przesyäaniem zmian danych biznesowych w czasie rzeczywistym.

Rozpoznanie operacji
Rozpoznanie operacji (ang. operational awareness) oznacza moĔliwoĈè uzyskania przez analityka biznesowego wglñdu w stan i kondycjö operacji biznesowych. Infrastruktura pozwalajñca
na Ĉledzenie i raportowanie w odpowiednim czasie danych przesyäanych w obröbie organizacji w postaci komunikatów biznesowych procesu biznesowego stanowi bezcenne narzödzie,
które uäatwia zapewnienie rozpoznania operacji. Pojawiäa siö osobna kategoria produktów,
identyfikowanych przez termin BAM (Business Activity Monitoring), które majñ za zadanie
wyeliminowanie wielu problemów zwiñzanych z rozpoznaniem operacji.
Jednñ z korzyĈci wynikajñcych z uĔycia XML jako macierzystego formatu danych magistrali
ESB jest to, Ĕe komunikaty nie sñ traktowane jako niejasne porcje danych. JeĈli wszystkie dane
przesyäane miödzy aplikacjami i usäugami zostanñ sformatowane jako dokumenty XML, magistrala ESB zapewni rozwiñzania, które umoĔliwiñ warstwowe zastosowanie funkcji zaawansowanych ponad magistralñ w celu uzyskania wglñdu w czasie rzeczywistym w dane biznesowe
przepäywajñce w przedsiöbiorstwie. Te funkcje, niezaleĔnie od tego, czy stanowiñ integralnñ
czöĈè magistrali ESB, czy sñ wäñczane jako jej rozszerzenie, reprezentujñ naturalny element
wspólnej infrastruktury, która obejmuje routing, przepäyw procesów i podäñczanie, lecz nie
wymaga zastosowania osobnego, zewnötrznego produktu BAM.
MoĔliwoĈci audytu i Ĉledzenia, które stanowiñ podstawowñ czöĈè magistrali ESB, pozwalajñ
monitorowaè kondycjö procesów biznesowych i przepäyw komunikatów za poĈrednictwem
architektury SOA. Usäugi wnoszñce wartoĈè dodanñ, takie jak buforowanie danych, gromadzenie i agregowanie danych oraz wizualne odwzorowanie danych XML, mogñ stworzyè
podstawö do generowania alertów operacyjnych i powiadomieþ oraz do raportowaþ, które
zapewniñ wglñd w czasie rzeczywistym w stan danych biznesowych podczas przemieszczania ich w przedsiöbiorstwie (rysunek 1.9).
ćledzenie i raportowanie danych w magistrali ESB jest moĔliwe przez zdefiniowanie punktów
audytu i Ĉledzenia w obröbie przepäywu procesów. Punkty te z kolei zapewniajñ punkty wstawienia na potrzeby gromadzenia waĔnej treĈci z komunikatów biznesowych przemieszczajñcych siö w procesie biznesowym. Przykäady danych moĔliwych do Ĉledzenia to same komunikaty
biznesowe, a takĔe zdarzenia procesów, które wskazujñ, czy dla komunikatu zostaä wykonany okreĈlony zestaw kroków procesu biznesowego.
Zaawansowane usäugi wnoszñce wartoĈè dodanñ mogñ zapewniè gromadzenie danych, mechanizmy odpytywania oraz funkcje raportowania, które pozwalajñ na zbieranie i prezentowanie wszystkich tych danych w zrozumiaäy sposób. Usäugi trwaäoĈci XML zapewniajñ
punkty buforowania i agregacji, które mogñ gromadziè dane przeznaczone do transformacji
na potrzeby udostöpnienia danych w celu przekazania ich innym aplikacjom lub mechanizmom raportowania moĔliwym do zastosowania przez analityków biznesowych. Oznacza to,
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Rysunek 1.9. Usäugi wnoszñce wartoĈè dodanñ, które umoĔliwiajñ rozpoznanie operacji i zapewniajñ
moĔliwoĈè wglñdu w czasie rzeczywistym w dane biznesowe

Ĕe dane przepäywajñce przez magistralö ESB mogñ byè analizowane w czasie rzeczywistym
w celu wygenerowania aktualnych informacji dotyczñcych charakteru dziaäalnoĈci biznesowej
(np. celem moĔe byè uzyskanie rzeczywistego obrazu pozwalajñcego stwierdziè, gdzie w dowolnym momencie znajduje siö magazyn w äaþcuchu dostaw).

Stopniowe adaptowanie
Jednñ z podstawowych wäaĈciwoĈci magistrali ESB, które jñ wyróĔniajñ, jest moĔliwoĈè stopniowego przystosowania, co stanowi przeciwieþstwo rozwiñzania typu „wszystko albo nic”. Po
roku 2000, gdy nastñpiäo ograniczenie wydatków, budĔety projektów informatycznych wynoszñce wiele milionów dolarów naleĔñ juĔ do przeszäoĈci. Choè sñ oznaki, Ĕe Ĉrodki finansowe przeznaczone na technologie informatyczne zaczynajñ byè uwalniane w celu speänienia
tymczasowych, taktycznych wymagaþ dotyczñcych integracji, budĔety w dalszym ciñgu sñ
mocno nadzorowane na szczeblu zarzñdów. JednoczeĈnie jednak nadal wystöpuje potrzeba
realizowania wiökszych, strategicznych inicjatyw w skali caäej korporacji. Wszystko to w duĔym stopniu jest zaleĔne od integracji i ponownego wykorzystania istniejñcych zasobów informatycznych.
Na rysunku 1.10 pokazano, w jaki sposób magistrala ESB moĔe zostaè uĔyta w przypadku
niewielkich projektów, z których kaĔdy wchodzi w skäad znacznie wiökszej sieci integracji.
Po zaznajomieniu siö ze szczegóäami zawartymi w ksiñĔce bödziesz wiedzieè, jak to jest realizowane.
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Rysunek 1.10. Magistrala ESB obsäuguje stopniowñ integracjö, gdy säuĔy osiñgniöciu bardziej
strategicznego celu

WäaĈciwoĈci autonomicznoĈci/stowarzyszania magistrali ESB majñ równieĔ wpäyw na moĔliwoĈè przystosowania przez niñ w danej chwili tylko jednego projektu. Stopniowe wdroĔenia projektów integracji ESB mogñ od razu okazaè siö wartoĈciowe w przypadku pracy majñcej na celu zrealizowanie bardziej ogólnych inicjatyw korporacyjnych.
Stopniowe przystosowywanie jest teĔ szerzej obsäugiwane poprzez moĔliwoĈè poäñczenia z istniejñcym koncentratorem brokerów integracji oraz ze starszymi brokerami komunikatów. Koncentratory brokerów integracji wraz z ich wäaĈciwoĈciami bardziej szczegóäowo omówiono
w rozdziale 2.

Zaadaptowanie magistrali ESB w branŜach
W przypadku wielu nowo powstaäych technologii pojawia siö kwestia tego rodzaju, Ĕe sñ one
stopniowo adaptowane podczas podejmowania prób rozwiñzania danego problemu. Z kolei
zagadnienia zwiñzane z magistralñ ESB zostaäy okreĈlone z potrzeby przez czoäowych architektów branĔowych wspóäpracujñcych z dostawcami w ramach spoäecznoĈci zajmujñcej siö
technologiami (celem architektów byäo zdefiniowanie i utworzenie magistrali). A zatem zostaäa ona zaadaptowana po jej zbudowaniu. Magistrale ESB sñ juĔ wykorzystywane w róĔnych
branĔach, obejmujñcych usäugi finansowe, ubezpieczenia, produkcjö, sprzedaĔ detalicznñ, telekomunikacjö, energetykö, dystrybucjö ĔywnoĈci i instytucje rzñdowe. PoniĔej zaprezentowano
kilka przykäadów.
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Usĥugi finansowe
x Jedna z gäównych firm udzielajñcych wysokooprocentowanych kredytów zastosowaäa magi-

stralö ESB w celu zredukowania kosztów przetwarzania wniosków kredytowych o 60%.
Zostaäo to osiñgniöte przez stworzenie jednolitego widoku danych dotyczñcych klientów
i poĔyczek dla systemu eCredit, zewnötrznych biur kredytowych oraz systemów zaplecza firmy.
x Czoäowe banki zastosowaäy oparty na magistrali ESB mechanizm bezpoĈredniego prze-

twarzania transakcji finansowych. Dziöki temu uzyskaäy znaczne oszczödnoĈci zwiñzane
z röcznym przetwarzaniem.
x System Derivatives Trading korzysta z magistrali ESB, przetwarzajñc dziennie ponad 100 000

transakcji 1200 uĔytkowników. Daje to dochód wynoszñcy kilka miliardów dolarów.

Ubezpieczenia
x Najwiökszy na Ĉwiecie ubezpieczyciel oferujñcy polisy na Ĕycie i polisy na wypadek choroby,

którego roczny dochód wynosi 20 miliardów dolarów, uzyskaä znaczne oszczödnoĈci
dziöki zastosowaniu magistrali ESB w roli rozwiñzania do zarzñdzania procesami biznesowymi. Rozwiñzanie to usprawniäo wymianö informacji transakcyjnych zaplecza informatycznego miödzy gäównñ centralñ i brokerami ubezpieczeniowymi, którzy wprowadzajñ
polisy firmy na rynek oraz zarzñdzajñ nimi.

Produkcja
x Producent blatów kuchennych i podäóg uĔywa magistrali ESB w celu zwiökszenia przewi-

dywalnoĈci äaþcucha dostaw i zredukowania liczby sytuacji dotyczñcych braku towarów
na magazynie. Firma wdroĔyäa zarzñdzany system magazynowania oraz system zapytaþ
o dostöpnoĈè „zapasów do zadysponowania”. W pierwszej fazie wdroĔenia magistrala ESB
posäuĔyäa do powiñzania producenta z 60 dystrybutorami w ramach sieci äaþcucha dostaw.
Model wdraĔania magistrali ESB umoĔliwia producentowi wdroĔenie kontenerów usäug
ESB w lokalizacjach dystrybutorów. Jest to alternatywa dla wdraĔania brokera integracji
w przypadku kaĔdego zdalnego dystrybutora.
x Jeden z gäównych producentów sprzötu oĈwietleniowego, telewizyjnego i diagnostyki obra-

zowej korzysta z magistrali ESB, aby utworzyè jednolity szkielet integracji w celu poäñczenia wszystkich swoich centrów danych rozmieszczonych w jednostkach biznesowych
znajdujñcych siö w róĔnych miejscach globu oraz w celu uzyskania zunifikowanego widoku danych dotyczñcych produktów i informacji o fakturach klientów z caäego Ĉwiata.

SprzedaŜ detaliczna
x Korzystajñc z opartego na standardach, scentralizowanego Ĉrodowiska zarzñdzania,

dziaäajñca na obszarze Stanów Zjednoczonych sieè wypoĔyczalni päyt wideo zrealizowaäa
proces zaadaptowania infrastruktury ESB. Miaäo to na celu dynamiczne konfigurowanie
1800 zdalnych punktów handlowych z poziomu centralnej konsoli säuĔñcej do konfigurowania i zarzñdzania.
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x Najwiöksza na Ĉwiecie firma oferujñca zamówienia drogñ pocztowñ (dochód w wysoko-

Ĉci 12 miliardów dolarów) korzysta z magistrali ESB na potrzeby zamawiania produktów
od wielu dostawców.

Telekomunikacja
x Portal internetowy naleĔñcy do duĔego operatora telekomunikacyjnego wykorzystuje

magistralö ESB w celu zapewniania w czasie rzeczywistym analizy dotyczñcej Ĉledzenia
liczby klikniöè (odpowiedĒ w ciñgu 2 godzin zamiast po 30 dniach). Magistrala przetwarza
dziennie 16 milionów komunikatów.
x Drugi co do wielkoĈci amerykaþski operator telekomunikacyjny z dochodem w wysoko-

Ĉci 43 miliardów dolarów uĔywa magistrali ESB, aby udostöpniaè informacje w systemach
wewnötrznych konkurencyjnym operatorom.

Energetyka/usĥugi komunalne
x Firma energetyczna z dochodem wynoszñcym 10 miliardów dolarów zastosowaäa magistralö

ESB, äñczñc systemy zarówno wewnötrznie, jak i z aplikacjami wymaganymi przez organizacje rzñdowe. W czasie rzeczywistym udostöpniane sñ informacje na potrzeby fakturowania, zarzñdzania systemami, raportowania dla zarzñdu i wspóäuĔytkowania z konkurencjñ informacji, które sñ wymagane przez urzödy nadzorujñce.

Sieë dystrybucji Ŝywnoļci
x DuĔa europejska sieè dystrybucji ĔywnoĈci (oddziaä z dochodem w wysokoĈci 1,2 miliar-

da funtów) w ciñgu 8 tygodni wdroĔyäa magistralö ESB, uzyskujñc oszczödnoĈci wynoszñce 3 miliony dolarów. Firma korzystaäa z centralnego brokera integracji z konfiguracjñ
gwiaĒdzistñ. Magistrala ESB automatyzuje sieè dystrybucji przez zarzñdzanie koordynacjñ procesów kupna, sprzedaĔy i logistyki dla sieci dostaw. Obejmuje to zarówno dystrybucjö miösa i produkcjö, jak i zboĔa bödñce paszñ dla Ĕywego inwentarza.

W przypadku tej sieci dystrybucji ĔywnoĈci magistrala ESB integruje aplikacje obejmujñce swoim zasiögiem trzy róĔne spóäki operacyjne oraz wielu zewnötrznych partnerów handlowych. Efektami sñ: zwiökszona wydajnoĈè operacyjna, znaczne zmniejszenie kosztów
i prostsza metodologia integrowania nowych systemów.

Instytucje rzédowe
x Agencja rzñdowa Stanów Zjednoczonych wykorzystuje magistralö ESB do integracji wielu

systemów rzñdowych zgodnie z wymaganiami ustawy USA PATRIOT Act. Ustawa zezwala rzñdowi na Ĉledzenie transakcji w celu zapobiegania przekazywania pieniödzy terrorystom. Projekt uwzglödnia zastosowanie magistrali ESB do integracji serwerów portali
i róĔnych systemów zaplecza miödzy wieloma agencjami rzñdowymi, aby zapewniè jednolity widok danych.

Zaadaptowanie magistrali ESB w branŜach
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Podsumowanie
Magistrala ESB ma nastöpujñce wäaĈciwoĈci.
x UniwersalnoĈè. Magistralö ESB moĔna zaadaptowaè w celu speänienia wymagaþ projektów

integracji ogólnego zastosowania w róĔnych scenariuszach integracji. Magistrala umoĔliwia
tworzenie projektów integracji, które swoim zasiögiem mogñ objñè caäñ organizacjö i jej
partnerów biznesowych.
x Sterowana zdarzeniami architektura SOA o wysokim stopniu rozproszenia. LuĒno po-

wiñzane komponenty integracji mogñ byè wdraĔane w magistrali, która äñczy topologie
wdraĔania cechujñce siö duĔym rozproszeniem pod wzglödem geograficznym. JednoczeĈnie
komponenty sñ dostöpne jako usäugi wspóäuĔytkowane z dowolnego miejsca w magistrali.
x

Selektywne wdraĔanie komponentów integracji. Adaptery, usäugi transformacji danych
rozproszonych i usäugi routingu opartego na treĈci mogñ byè selektywnie wdraĔane w wymaganym czasie i miejscu. Ponadto mogñ one byè niezaleĔnie skalowane.
x Bezpieczeþstwo i niezawodnoĈè. Wszystkie komponenty komunikujñce siö za poĈrednic-

twem magistrali mogñ korzystaè z niezawodnego przesyäania komunikatów, integralnoĈci
transakcyjnej i bezpiecznej äñcznoĈci z uwierzytelnianiem.
x Organizowanie i przepäyw procesów. Magistrala ESB umoĔliwia przepäyw danych miödzy

dowolnymi aplikacjami i usäugami, które sñ podäñczone do magistrali (lokalnymi lub
zdalnymi).
x Autonomiczne, ale teĔ stowarzyszone Ĉrodowisko zarzñdzane. Magistrala ESB obsäuguje

lokalnñ autonomiö na poziomie dziaäu i jednostki biznesowej, a takĔe ma moĔliwoĈè integracji w wiökszym, zarzñdzanym Ĉrodowisku integracji.

x Stopniowe przystosowanie. Magistrala ESB moĔe zostaè uĔyta w mniejszych projektach.

KaĔdy pojedynczy projekt moĔna doäñczyè do znacznie wiökszej sieci integracji, która
moĔe byè zdalnie zarzñdzana z dowolnego miejsca w magistrali.
x Obsäuga formatu XML. Magistrala ESB moĔe wykorzystaè format XML jako „macierzysty”

typ danych.
x Wglñd w czasie rzeczywistym. Magistrala ESB zapewnia rozwiñzania pozwalajñce na uzy-

skanie wglñdu w czasie rzeczywistym w bieĔñce dane biznesowe. Obsäuga produktów
BAM jest wbudowana bezpoĈrednio w magistralö ESB.
W rozdziale zamieszczono iloĈè informacji o magistrali ESB wystarczajñcñ do „zaostrzenia
apetytu”. W kolejnych, bardziej szczegóäowych rozdziaäach dowiesz siö wiöcej o zwiñzanych
z magistralñ aspektach technicznych. W kilku nastöpnych rozdziaäach zostanñ przedstawione: rozwój magistrali ESB, stan jej integracji, korzyĈci wynikajñce z zaadaptowania formatu
XML w ogólnej architekturze wymiany danych w celu mediacji miödzy róĔnymi reprezentacjami danych, a takĔe asynchroniczne przesyäanie komunikatów i oprogramowanie MOM.
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wywoäania
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integracji, 13, 219
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239
pobieranie danych rozproszonych, 219
portal korporacyjny, 219
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system zaplecza, 219
routingu, 158
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wzorzec
przekazywania odpowiedzi, 119
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usäugi CBR, 160
VETO, 219
VETRO, 219, 222
XRef, 223
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Ĕñdaþ däugotrwaäych, 240

X
XML, eXtensible Markup Language, 56, 83
XPath, 89
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komponentami ESB, 216
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zdalne, 34
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znaczniki RFID, 48
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