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IZVLEČEK 

Diplomska naloga predstavlja primer integracije dveh programskih rešitev v okviru 

enega podjetja. Po pregledu različnih pristopov in tehnologij za integracijo 

programske opreme je podrobneje predstavljen problem integracije samostojne 

programske rešitve, namenjene spremljanju lokacijskega skladišča, in 

informacijskega sistema podjetja. Opisana je izdelava modula, ki zagotavlja 

podatkovno povezovanje dveh neodvisnih programskih rešitev in temelji na uporabi 

jezika XML1. Izdelani modul je avtomatiziral proces prenosa podatkov in s tem 

bistveno skrajšal potreben čas in povečal natančnost izmenjave podatkov med 

programskima rešitvama.  

 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis presents an integration of two separate software applications 

within a single company. First, we survey various approaches to application 

integration and their respective technologies. Next, the problem of integrating an 

application to support a location warehouse with the company’s information system 

is explained in more detail. Then, we present the development of a special software 

module that is based on the XML language and ensures the data integration of the 

two applications. The developed module automated the process of data exchange. As 

a result, the required time for the operation and the data exchange error rate were 

drastically reduced. 

 

 

 

                                                 

1 XML – eXtensible Markup Language - jezik, namenjen opisu strukturiranih dokumentov in 
podatkov na internetnem omrežju 
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1. UVOD 

V današnjem času, času globalizacije, razcveta interneta in izredne dinamike 

življenja, je še kako v ospredju potreba po obveščenosti, izmenjavi informacij in 

povezovanju na vseh ravneh. Še posebej izrazito se to čuti na področju informatike.  

Težnja po povezovanju programskih rešitev in izmenjavi informacij med njimi ni 

nekaj novega; obstaja vse od nastanka dveh ali več programskih rešitev. S 

skokovitim razvojem tehnologije, ki omogoča povezovanje nosilcev programskih 

rešitev med seboj, se je integracija programske opreme iz težnje prelevila v potrebo. 

Pred informatike se postavlja naloga, kako zagotoviti povezavo med seboj ponavadi 

popolnoma različnih sistemov, od katerih se zahtevajo učinkovitost, razpoložljivost 

in možnost širitve. Pričakuje se, da bodo programske rešitve delovale skupaj, ne 

glede na sisteme in platforme, na katerih temeljijo, in da bodo podatki, ki jih 

uporabljajo, na voljo ostalim uporabnikom neprestano in v realnem času.  

1.1. O problemu 

Cilj te diplomske naloge je razvoj programskega modula za integracijo programske 

rešitve, ki podpira lokacijsko skladišče, z drugo programsko rešitvijo oziroma 

informacijskim sistemom, ki je razvit z drugim programskim orodjem. Temelji lahko 

na različnih podatkovnih strukturah in različni podpori bazam podatkov. 

Ideja za rešitev problema je izmenjava podatkov v obliki datoteke, ki vsebuje zapis v 

jeziku XML. Programski rešitvi za podporo lokacijskemu skladišču bomo dodali 

modul, ki bo namenjen pripravi, branju in preverjanju podatkov, zapisanih v jeziku 

XML. Deloval bo v asinhronem komunikacijskem načinu. 

Modul bo vseboval časovno zanko, v kateri bo preverjal, ali se na odložišču nahaja 

vhodna datoteka. Ko bo datoteko zaznal, jo bo prebral in preveril vsebino. Če bo 

struktura ustrezala, bo podatke uvozil v baze podatkov programske rešitve za 

podporo lokacijskemu skladišču. V vsakem primeru bo izvoru podatkov sporočil 

informacijo o uspešnosti obdelave vhodne datoteke. Obenem bo ob vsaki spremembi 

stanja na lokacijskem skladišču izdelal datoteko v jeziku XML ter jo odložil na 

odložišče, kjer bo čakala na odziv ponorne programske rešitve.  
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Programski modul bo omogočal povezavo z vsako programsko rešitvijo, ki podpira 

komuniciranje v jeziku XML. Glede na to, da je jezik XML pri integraciji 

programske opreme močno uveljavljen, bo z dodanim modulom programska rešitev 

za podporo lokacijskemu skladišču omogočala integracijo z neodvisnimi sistemi. 

Izdelani modul bo avtomatiziral proces prenosa podatkov in s tem bistveno skrajšal 

čas izmenjave podatkov med programsko rešitvijo, ki podpira lokacijsko skladišče, 

in informacijskim sistemom. Z opustitvijo ročnega vnosa podatkov in s prehodom na 

programsko izmenjavo podatkov sta odstranjena dva poglavitna vzroka težav ob 

prenosu podatkov. Oba sta človeške narave in sicer nepravilnosti pri prepisovanju 

podatkov ter čas, potreben za pripravo in vnos podatkov. 

1.2. Pregled vsebine 

Drugo poglavje predstavi vrste pristopov k integraciji programske opreme glede na 

uporabljeno tehnologijo, zahteve in potrebe integracije. Obrazloženi so štirje pristopi: 

informacijsko orientiran, procesno orientiran, storitveno orientiran in portalno 

orientiran pristop. V zaključku poglavja so podane prednosti, ki jih integracija 

programske opreme prinaša.  

V tretjem poglavju je beseda o tehnologijah integracije programske opreme. Poglavje 

povzema namen, potrebo in funkcionalnost tako imenovanih navideznih slojev (ang. 

middleware). Omenjena sta dva modela navideznih slojev, logični in fizični model. 

Oba sta opisana v nadaljevanju, pri čemer je logični model podrobneje prikazan. 

Četrto poglavje omenja standarde integracije programske opreme, pri čemer se 

posebej posveti razlagi standarda XML, saj integracija dveh programskih rešitev, ki 

je predmet diplomske naloge, temelji na branju in pripravi datotek s podatki, 

zapisanimi v jeziku XML. 

Peto poglavje opisuje problem in rešitev integracije samostojne programske rešitve 

za spremljanje lokacijskega skladišča z informacijskim sistemom podjetja, ki je 

uporabnik rešitve. Predstavi namen in prednosti lokacijskega skladišča. Poudari 

prispevek obiska strokovnega seminarja o jeziku XML ter obrazloži izbiro standarda 

XML za izmenjavo podatkov. Podrobno opiše orodje za branje in pripravo datotek v 
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jeziku XML, s katerim je izdelana rešitev naloge. Dodano vrednost naloge 

predstavlja tudi programski modul, ki zagotavlja podatkovno povezovanje dveh 

neodvisnih programskih rešitev. Z izbiro jezika XML je izkoriščena možnost 

spreminjanja vhodnih in/ali izhodnih podatkov, ki se izmenjujejo, brez poseganja v 

programski del rešitve. Potrebna je le sprememba besedišča in predloge definicije 

tipa dokumenta DTD (ang. Document Type Definition). 

V zaključku je povzeto opravljeno delo in podana možnost nadgradnje razvite 

rešitve, ki temelji na novejših tehnologijah in sodobnejših pristopih k integraciji 

programskih rešitev. Z razširitvijo oziroma nadgradnjo orodja za povezavo 

programskih rešitev bi dodatno pridobili tako na funkcionalnosti kot na kakovosti 

rešitve. 
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2. INTEGRACIJA POSLOVNIH PROCESOV IN PROGRAMSKE OPREME 

Pojem integracija procesov ponazarja pristop k združevanju dveh ali več 

programskih rešitev, delujočih na različnih podatkovnih strukturah, na podatkovnem 

in informacijskem nivoju, z zmožnostjo sočasne (ang. real-time) izmenjave 

informacij (Application integration, 2007).  

Potreba po integraciji procesov ni nekaj novega. Težnja po delitvi in izmenjavi 

informacij med različnimi sistemi obstaja vse od nastanka dveh oziroma več 

programskih rešitev. S pojavom in razvojem internetnih tehnologij, ki jih pogosto 

primerjamo z industrijsko revolucijo, je integracija procesov in programske opreme 

postala neizbežna.  

Nova so spoznanja po nujnosti celovite podpore vseh dejavnikov – nosilcev 

podatkov – znotraj podjetja in navzven. Potreba po izmenjavi informacij je prisotna 

tako na področju nabave, prodaje, razvoja, analitike, proizvodnje kot na področjih 

odprtih navzven, marketinga, ravnanju odnosov s strankami CRM (ang. Customer 

Relationship Management), prepoznavnosti na spletu. Sinergija, ki je s tem dosežena, 

nudi velik prispevek h konkurenčnosti in prepoznavnosti na trgu. 

2.1. Pristopi k integraciji programskih rešitev 

V sestavku je prikazan pristop k integraciji procesov in programskih rešitev. 

Nakazana je pot oblikovanja modelov za reševanje nastalih situacij ob združevanju 

dveh ali več programskih rešitev, ki temeljijo na skupnih podatkih. 

Potreba po integraciji programskih rešitev se lahko pojavi v različnih situacijah 

znotraj podjetja samega – EAI (ang. Enterprise Application Integration) ali med 

podjetji – B2B (ang. Bussines to Bussines). Kljub različnim zahtevam in namenu 

integracije najdemo med njimi sorodne povezave.  

Za pravilno izbiro načina integracije je nujno najprej zaznati potrebo, jo pravilno 

definirati in postaviti zahtevo, šele nato poiskati primerno rešitev. Iskanje rešitve je 

kompleksen problem, ki je rešljiv, če razpolagamo s pravimi informacijami.  
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Trend integracij programskih rešitev poteka v smeri od preproste izmenjave 

podatkov k izmenjavi celotnih opravil oziroma storitev (Linthicum, 2004). 

Informacijsko usmerjena integracija programskih rešitev ne potrebuje zahtevnih 

postopkov in tehnologij, zato ni potrebe po spreminjanju izvornih programskih 

rešitev. V veliko primerih stopnja integracije programskih rešitev na nivoju 

izmenjave podatkov zadostuje. Kot primer je prikazana integracija informacije 

naročila knjige (slika 1). Programska rešitev A po prejemu naročila knjige (trgovina) 

posreduje informacijo o naročilu programski rešitvi B (tiskarna). Le-ta po 

opravljenem delu – izdelavi knjige – posreduje informacijo o izdelani knjigi 

programski rešitvi A (trgovina). 

 

Slika 1: Integracija informacije 

Z razvojem tehnologij in programske opreme se na dolgi rok izkazuje, da je prava 

rešitev poleg integracije informacij tudi integracija storitev in metod programskih 

rešitev. Kot primer je prikazano naročilo knjige (slika 2), ki poleg izmenjave 

informacije o izdelavi knjige vsebuje tudi integracijo storitve – programske rešitve, 

ki obdela naročnikove podatke, na trgu poišče optimalni način dostave knjige do 

naročnika ter posreduje informacijo in storitev nazaj izvoru zahteve oziroma opravi 

storitev v imenu izvora.  

 



 6 

 

Slika 2: Integracija storitve in informacije 

Integracija programske opreme na področju storitev ni nov pristop. Iskanje pravega 

orodja in načina združevanja programske opreme na storitvenem področju poteka že 

leta. Razvoju in dostopnosti interneta ter povečanju števila ponudnikov storitev preko 

spleta sledi tudi želja oziroma potreba po dobro organiziranih in standardiziranih 

vmesnikih. Preko njih bi bile storitve široko dostopne. Eden od standardov, ki se 

razvija in podpira postopke integracije, je standard UDDI (ang. Universal 

Description, Discovery and Integration) (Linthicum, 2004). Tako široko zasnovan 

pristop k integraciji programske opreme na nivoju informacij in storitev odpira 

praktično neomejene možnosti združevanja informacij in procesov. 

Slaba stran integracije programske opreme, vsaj na storitvenem nivoju, je potreba po 

nadgradnji oziroma zamenjavi že izdelanih programskih rešitev, kar izdatno 

povečuje stroške projektov integracije in je velikokrat vzrok za odločitev ostati zgolj 

na informacijskem nivoju povezovanja programskih rešitev. 

Dobra stran je postopen in napreden razvoj orodij z vključevanjem novih pristopov 

in rešitev, ki sovpadajo z razvojem tehnologije na področju integracije programske 

opreme. Na ta način se z majhnimi koraki in z manj tveganja integracija programske 

opreme na nivoju storitev kljub vsemu uveljavlja v praksi. 

Iz do sedaj povedanega lahko sklepamo, da gre pri integraciji programske opreme za 

kombinacijo reševanja različnih problemov. Vsako podjetje oziroma organizacija se 

srečuje z unikatnimi problemi in uporablja svoj način reševanja le-teh. Izhajajoč iz 
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povedanega je nemogoče najti univerzalno tehnološko rešitev, saj je za rešitev 

vsakega problema potreben drugačen pristop. 

Kljub različnosti pristopov pa jih lahko, glede na podobnosti, strnemo v neke 

osnovne okvire (Linthicum, 2004) in sicer: 

- informacijsko orientiran pristop k integraciji programske opreme, 

- procesno orientiran pristop k integraciji programske opreme, 

- storitveno orientiran pristop k integraciji programske opreme, 

- portalno orientiran pristop k integraciji programske opreme. 

2.1.1. Informacijsko orientiran pristop k integraciji programske opreme 

Informacijsko orientiran pristop k integraciji programske opreme je zasnovan na 

izmenjavi informacij med bazami podatkov oziroma uporabniškimi vmesniki API 

(ang. Application Programming Interface), kjer podatki nastajajo (Linthicum, 2004). 

To pomeni, da so osnovni vsebniki integracije podatki, vneseni preko uporabniškega 

vmesnika ali podatki, pridobljeni neposredno iz baze podatkov. Primer informacijsko 

orientirane integracije podatkov je prikazan na sliki 3. 

 

Slika 3: Informacijsko orientirana integracija podatkov 

Znotraj informacijsko orientirane integracije programske opreme IOAI (ang. 

Information-Oriented Application Integration) je več pristopov (Linthicum, 2007B):  

- ponavljanje (reprodukcija) podatkov, 

-  združevanje podatkov, 

- vmesniški pristop. 
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Ponavljanje (reprodukcija) podatkov predstavlja preprost premik podatkov med 

dvema ali več bazami podatkov, ki jih uporablja eden ali več procesov (slika 4). 

Osnovni pogoj za izmenjavo podatkov med bazami podatkov je upoštevanje 

različnih struktur le-teh, kar običajno zagotovi že samo okolje za izmenjavo 

podatkov. Za pogoste tipe baz podatkov je ustreznih rešitev veliko in običajno niso 

omembe vreden vir stroškov. Potek izmenjave podatkov je preprost. Dve ali več baz 

podatkov med seboj poveže ustrezna programska rešitev, namenjena izmenjavi 

podatkov. Na eni strani se podatek prebere iz izvorne baze ali baz podatkov ter se 

prenese v drugo ali druge baze podatkov. Veliko programskih rešitev za izmenjavo 

podatkov že vsebuje transformacijski vmesnik, s katerim se nastavi povezave med 

strukturami podatkov (Linthicum, 2004). Prednost ponavljanja (reprodukcije) 

podatkov je preprostost in nizek strošek izvedbe. Ta prednost se hitro izniči, če je 

potrebno poleg podatkov prenašati tudi postopke. Če obstaja taka zahteva integracije 

podatkov, je potrebno poseči po storitveno orientiranem pristopu. 

 

Slika 4: Ponavljanje (reprodukcija) podatkov  

Po združevanju podatkov posežemo, ko želimo združiti več tipov baz podatkov in 

podatkovnih struktur v eno samo skupno strukturo. Gledano z druge strani, 

predstavljajo ti podatki navidezno bazo podatkov, sestavljeno iz različnih struktur in 

tipov baz podatkov. Orodje, namenjeno združevanju podatkov, ustvari navidezni sloj 

(ang. middleware) med realnimi bazami podatkov in aplikacijami, ki te podatke 

uporabljajo (slika 5). V navidezni sloj programsko umesti navidezno bazo podatkov, 

ki je na enem koncu preko vmesnikov povezana z realnimi bazami podatkov, na 

drugem koncu pa s sestavljenimi podatki oskrbuje programske rešitve. Prednost 

uporabe združevanja podatkov je v zmožnosti združitve različnih tipov baz podatkov 

v enovito strukturo, namenjeno izmenjavi podatkov s programskimi rešitvami. 

Prednost je tudi v dejstvu, da rešitev ne potrebuje spreminjanja programskih rešitev 
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niti na izvorni strani, niti na ponorni strani. Zahteva pa dodaten vmesnik med 

osnovno programsko rešitvijo in programom, ki omogoča združevanje baz podatkov. 

Rešitev je zelo uporabna za podatkovno orientirano integracijo programske opreme. 

 

 Slika 5: Združevanje podatkov 

Vmesniški pristop uporablja za integracijo ustrezno pripravljene vmesnike API med 

licenčnimi (paketnimi) programskimi rešitvami in uporabnikovimi programskimi 

rešitvami (slika 6). Želja po integraciji že pripravljene programske rešitve, kot na 

primer planiranja poslovnih virov ERP (ang. Enterprise Resource Planning) z 

uporabnikovo programsko rešitvijo, je vmesniški pristop integracije programske 

opreme zelo spodbudila (Linthicum, 2004). Široka podpora s strani že pripravljenih 

vmesnikov za povezavo licenčne programske opreme navzven z uporabnikovimi 

programskimi rešitvami postavlja  ta pristop integracije na vidnejše mesto. Kot točka 

integracije je pogosto uporabljena tehnološka rešitev navideznega sloja. Prav 

sposobnost integracije različnih vrst programskih rešitev je prednost vmesniškega 

pristopa integracije programske opreme. Tako je mogoče v zelo kratkem času med 

seboj povezati dve ali več programskih rešitev, ki se razlikujejo tako v logičnem kot 

v metodološkem smislu. Slaba lastnost vmesniškega pristopa integracije podatkov je 

nepreglednost poslovne logike in postopkov podjetja kot celote, saj je le-ta podprta z 

različnimi programskimi tehnikami in rešitvami.  
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Slika 6: Vmesniški pristop 

2.1.2. Procesno orientiran pristop k integraciji programske opreme 

Procesno orientiran pristop BPI (ang. Business Process Integration) k integraciji 

programske opreme predstavlja skupek preprostih, centralno vodenih procesov, ki 

delujejo kot nadgradnja že obstoječih procesov, vsebovanih v programskih rešitvah 

podjetij (slika 7).  

 

 Slika 7: Model procesne integracije programske opreme 

Vsebuje znanje in mehanizme, ki zmorejo upravljati s podatki, prožiti ustrezne 

procese v pravilnem zaporedju ter delujejo kot podpora osnovnim procesom, ki se 

izvajajo znotraj programskih rešitev v podjetju. Procesno orientirano integracijo 

programske opreme BPIOAI (ang. Business Process Integration-Oriented 

Application Integration) predstavlja centralno voden modul oziroma programska 

rešitev, ki je postavljena kot nadgradnja obstoječim programskim rešitvam 

(Linthicum, 2004). Ta obdeluje in skladišči podatke med internimi procesi. Bistvo 
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delovanja je združiti skupaj enake oziroma soodvisne procese, ki se izvajajo ločeno v 

posameznih programskih rešitvah podjetij. Namen je doseči čim boljši izkoristek 

delovanja ter nadzirati tok informacij in ohranjati logiko med temi procesi. Za 

povezavo procesov modul pri svojem delovanju s pridom uporablja navidezni sloj in 

preproste uporabniške vmesnike. Z drugimi besedami, procesna integracija 

programske opreme predstavlja nov nivo oziroma nadgradnjo, ki vsebuje veliko že 

znanih rešitev integracije programske opreme, kot so integracijski strežniki, 

aplikacijski strežniki, razširljivi objekti in razne oblike navideznih slojev (Ma in 

drugi, 2007). Predstavlja mehanizme, ki zmorejo združiti različne procese in 

avtomatsko izvajati zaporedje procesov, ki so se prej izvajali ročno.  

Procesna integracija programske opreme je bliže strategiji kot tehnologiji. Omogoča 

posameznemu podjetju združiti različne programske rešitve in jih povezati v celovit 

sistem. Še več, daje možnost integracije tudi navzven, to je povezave s programskimi 

rešitvami drugih podjetji. Zato mora tehnologija procesne integracije programske 

opreme zagotavljati fleksibilnost in omogočati povezavo med različnimi zunanjimi 

sistemi ter znotraj programske rešitve same (Linthicum, 2004). 

Obstaja veliko razlik med tradicionalno integracijo programske opreme in procesno 

integracijo programske opreme. Naštejmo glavne izmed teh razlik: 

- v enem primeru procesne integracije programske opreme je običajno zajetih 

več primerov tradicionalne integracije programske opreme; 

- tradicionalna integracija programske opreme izmenjuje informacije med 

dvema ali več sistemi brez nadzora internih procesov; 

- procesna integracija izvaja izmenjavo informacij med dvema ali več sistemi z 

vzpostavitvijo dodatnega procesnega modula, ki nadzira celoten potek 

izmenjave; 

- tradicionalna integracija programske opreme je taktična rešitev, ki je nastala 

iz potrebe po komunikaciji dveh ali več programskih rešitev; 
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- procesna integracija programske opreme je strateško usmerjena, vzpodbujena 

z zahtevami po nadzoru komunikacije med sistemi ter izboljšanju 

prepustnosti podatkov s pomočjo internega modula. 

Ena boljših opredelitev procesne integracije programske opreme, ki jo je podal David 

S. Linthicum, pravi, da je njena naloga pripraviti primerna pravila, ki so skladna z 

logičnim zaporedjem postopkov in namenom izmenjave podatkov med sodelujočimi 

sistemi, kakor tudi nadzirati in izvajati procese na nivoju znotraj programske rešitve s 

pomočjo navideznega procesa, ki povezuje interni sistem in zunanje sisteme 

(Linthicum, 2004). 

2.1.3. Storitveno orientiran pristop k integraciji programske opreme 

Storitveno orientirana integracija programske opreme SOAI (ang. Service-Oriented 

Application Integration) omogoča izmenjavo splošne logike oziroma rešitve 

problema (Service-oriented architecture, 2007). To je možno doseči z natančnim 

definiranjem rešitve, ki jo želimo integrirati in z zagotovitvijo ustrezne podpore 

okolja, ki nudi tako rešitev za širšo uporabo (na primer z mrežnimi strežniki). Rešitev 

se lahko izmenjuje s souporabo na centralnem strežniku, kot programska rešitev, ki 

se prenese kot porazdeljen objekt ali preko spleta. Primer storitveno orientirane 

integracije programske opreme prikazuje slika 8.  

Poizkusi izmenjave rešitve problema kot procesa imajo za seboj dolgo zgodovino. 

Pred več kot desetimi leti je bila tipično uporabljana tehnologija z vzpostavijo 

izmenjave rešitve problema na običajnem strežniku po metodi stranka/strežnik (ang. 

client/server), v današnjem času pa se vse bolj uveljavlja izmenjava rešitve kot 

porazdeljenega objekta. 

Večina rešitev se še vedno uporablja znotraj ene organizacije, vendar je vse močnejše 

spoznanje smisla delitve rešitev med organizacijami. Popolna izmenjava rešitev je v 

tem trenutku možna le na nivoju podjetja, izmenjava rešitev med podjetji pa je 

zaenkrat še dokaj oddaljen cilj. Vzroki tičijo predvsem v različnih politikah podjetij, 

ki onemogočajo postaviti skladno okolje, ki bi omogočalo tovrstno povezovanje.  
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Pravilna uporaba orodij in tehnik integracije programske opreme omogoča 

uveljavljanje izmenjave rešitev. Še več, z uvajanjem ustreznih orodij in tehnik 

integracije programske opreme lahko postane izmenjava rešitev med podjetji 

realnost.  

 

Slika 8: Storitveno orientirana integracija programske opreme 

Slaba stran uvajanja orodij in tehnik integracije programske opreme za izmenjavo 

rešitev med podjetji je predvsem velik strošek investicije. V primerjavi z 

informacijsko orientirano integracijo programske opreme, ki ne potrebuje nadgradnje 

izvornih in ponornih aplikacij, potrebuje storitveno orientirana integracija 

programske opreme popolno nadgradnjo obstoječih programskih rešitev v podjetju. 

Nadgradnja ali zamenjava programskih rešitev je zelo drag postopek, saj zahteva 

veliko testiranja in usklajevanja s procesi v podjetju. To ne pomeni, da je storitveno 

orientirana integracija programske opreme popolnoma neuporabna, pač pa, da jo je 

smiselno uporabiti le v primerih, ko jo potrebujemo. Možnost izmenjave rešitev, ki 

so skladne z veliko programskimi rešitvami in ki jih je smiselno integrirati s temi 

programskimi rešitvami, lahko privede po velikih prihrankov. Z oceno stroškov in 

prihrankov je odločitev za storitveno orientirano integracijo programske opreme 

mnogo lažja. 

2.1.4. Portalno orientiran pristop k integraciji programske opreme 

Portalno orientirana integracija programske opreme POAI (ang. Portal-Oriented 

Application Integration) je pristop, ki omogoča pogled na množico sistemov, internih 

podjetniških in večjih medpodjetniških, preko enouporabniškega vmesnika ali 

programske rešitve (Linthicum, 2007A). Največkrat je kot vmesnik uporabljen 

spletni brskalnik (ang. web browser). Za končnega uporabnika je komunikacija s 
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takim vmesnikom nedvomno velika prednost, saj se s problemi integracije 

programske opreme nikoli ne sreča, kljub temu da lahko pristopa do najrazličnejših 

programskih rešitev in sistemov. Portalno orientirano integracijo programske opreme 

prikazuje slika 9. 

Za razliko od ostalih načinov integracij programske opreme, ki so usmerjeni na 

sočasno (ang. real-time) izmenjavo informacij, se portalno orientirana integracija 

programske opreme naslanja na skupek informacij, sestavljen iz različnih sistemov, 

in le-te na zahtevo posreduje končnemu uporabniku. 

Dejansko je integracija programske opreme, ki omogoča avtomatski prenos podatkov 

oziroma povezavo med dvema ali več programskimi rešitvami, tudi brez sodelovanja 

končnega uporabnika mogoča. Večina primerov izmenjave podatkov med podjetji 

B2B (ang. Bussines to Bussines) je zelo podobnih portalno orientirani integraciji 

programske opreme.  

 

Slika 9: Portalno orientirana integracija programske opreme 

2.2. Prednosti in pasti integracije programske opreme 

Integracija programske opreme z možnostjo povezave različnih tipov sistemov in 

minimalnim poseganjem v obstoječe programske rešitve v podjetju je dejansko velik 

dosežek. S prednostmi, ki jih prinaša, predstavlja močan argument v primerjavi 
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konkurenčnosti med podjetji. V primeru nestrokovne in pomanjkljive izvedbe pa 

prinaša s seboj tudi pasti, na katere moramo biti pozorni že ob načrtovanju 

integracije. 

Ključni prednosti sta hitrost pridobivanja in fleksibilnost informacij, ki jih integracija 

omogoča. Integracija programske opreme nima velike vrednosti, če se ne razvija 

dovolj hitro, če opravil ne izvaja pravilno in če se prepočasi prilagaja spremembam v 

podjetju. Te lastnosti je potrebno, poleg ustrezne tehnologije in pristopa, upoštevati 

pri snovanju integracije programske opreme. Če je integracija programske opreme 

dobro zasnovana, je to strateška programska rešitev, ki z ustrezno tehnologijo 

omogoča podjetju upravljanje z dogodki elektronsko in v realnem času. 

Pasti integracije programske opreme predstavljata nestabilna infrastruktura (omrežja, 

sistemi) in nestrokovna izvedba programske opreme, ki integracijo zagotavlja. V 

primeru prekinjene komunikacije ali nestrokovne izvedbe programske opreme lahko 

pride do izgube ali podvajanja podatkov. Programska oprema mora zagotoviti 

ustrezno preverjanje podatkov na obeh straneh, izvorni in ponorni strani ter varnost 

in transakcijsko integriteto podatkov ob prenosu. 

Pravilno zasnovana in izvedena integracija programske opreme ima izredno ugodne 

finančne učinke. Velik časovni prihranek predstavlja avtomatiziran prenos podatkov, 

s katerim se izognemo ročnemu vnosu podatkov. S tem je izključen človeški 

dejavnik, napak ni. Strošek integracije je odvisen od vrste integracije, ki jo želimo 

uporabiti. V primerih, ko ni potrebno spreminjati izvorne in ponorne programske 

opreme (informacijsko orientiran pristop), je strošek izvedbe integracije programske 

opreme zanemarljiv, razmerje med stroški in prihranki izvedbe integracije pa zelo 

spodbudno. V primerih, ko je potreben poseg v izvorno in ponorno programsko 

opremo ali jo je potrebno nadomestiti z ustreznejšo (procesno orientiran pristop, 

storitveno orientiran pristop, portalno orientiran pristop), so lahko stroški integracije 

zelo visoki. V takih primerih je potrebno pridobiti oceno prihrankov, ki jih 

integracija prinaša in šele primerjava stroškov in prihrankov je merilo za 

upravičenost investicije v integracijo programske opreme. 
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3. TEHNOLOGIJE INTEGRACIJE PROGRAMSKE OPREME 

3.1. Vrste tehnologij integracije programske opreme 

Sodobne tehnologije, kot so standardiziran jezik, namenjen opisu strukturiranih 

podatkov XML (ang. eXtensible Markup Language), protokol za enostaven dostop 

do objektov SOAP (ang. Simple Object Access Protocol), opisni jezik spletnih 

storitev WSDL (ang. Web Services Description Language), univerzalni opisni, 

raziskovalni in integracijski poslovni register UDDI (ang. Universal Description, 

Discovery and Integration Bussines Registry) in spletne storitve (ang. web services), 

so močna podpora integraciji programske opreme (Linthicum, 2004). Posamezne 

tehnologije nudijo različen razpon možnih rešitev in se razlikujejo glede na 

zahtevnost uporabe. Ustrezno tehnologijo izberemo glede na potrebe in zmožnosti 

okolja, v katerem se integracija izvaja. Velikokrat je skupna točka vseh tehnologij 

potreba po uporabi navideznih slojev. 

3.2. Kaj je navidezni sloj 

V literaturi lahko najdemo veliko razlag, kaj navidezni sloj je. Najbolje ga lahko 

opredelimo z opisom načina delovanja. Navidezni sloj je mehanizem, ki omogoča eni 

programski rešitvi ali bazi podatkov komunikacijo z drugimi programskimi rešitvami 

ali bazami podatkov in ga običajno predstavlja kakršnakoli programska rešitev 

(Middleware, 2007). Tako široka opredelitev je smiselna, saj je navidezni sloj lahko 

preprost informacijski kanal za izmenjavo podatkov ali pa zelo zahtevno orodje, ki 

omogoča izmenjavo, hranjenje in logično obdelavo prejetih informacij. V začetku je 

predstavljal le orodje za prenos informacij med programskimi rešitvami znotraj 

podjetja. Z razvojem tehnologij ga lahko opredelimo kot tehnološko rešitev za 

izmenjavo podatkov med podjetji ter obdelavo le-teh.  

3.3. Modeli navideznega sloja 

Obstajata dva modela navideznega sloja, logični in fizični (Middleware, 2007). 

Logični model navideznega sloja opisuje način gibanja informacij skozi podjetje 

zgolj shematično. Fizični model navideznega sloja pa poleg načina gibanja 

informacij skozi podjetje vključuje še uporabljeno tehnologijo.  
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Za razumevanje logičnega modela navideznega sloja sledi v nadaljevanju razlaga 

načinov izmenjave »ena na ena«, »mnogo z mnogo« ter sinhrono/asinhrono. Za 

razumevanje fizičnega modela navideznega sloja je potrebno dobro poznavanje 

modelov za izmenjavo podatkov. 

3.3.1. Navidezni sloj »ena na ena« 

Navidezni sloj »ena na ena« uporablja preprost informacijski kanal za izmenjavo 

informacij ene programske rešitve z drugo (slika 10). Ko ena programska rešitev želi 

komunicirati z drugo, ji zahtevo preprosto »sporoči« z ustreznim ukazom – klicem. 

Namen navideznega sloja »ena na ena«, je vzpostaviti povezavo med dvema 

programskima rešitvama, kjer je prva izvor, druga pa ponor. 

 

 Slika 10: Navidezni sloj »ena na ena« 

Omejitev navideznega sloja »ena na ena« je nezmožnost komunikacije med več kot 

dvema programskima rešitvama naenkrat. Povezava več programskih rešitev med 

seboj z navideznim slojem »ena na ena« je sicer možna, postane pa taka mreža težko 

obvladljiva. V takem primeru je potrebno vzpostaviti navidezni sloj med vsakim 

parom programskih rešitev posebej. 

Navidezni sloj »ena na ena« že na prvi pogled lahko opredelimo kot neprimerno 

rešitev za probleme današnjih dni, saj je običajno potreba po integraciji več kot dveh 

programskih rešitev. Ima pa navidezni sloj »ena na ena« tudi prednosti. Ena glavnih 

je preprostost  uporabe. V primeru integracije dveh programskih rešitev je navidezni 

sloj »ena na ena« nedvomno ustrezna rešitev. 

3.3.2. Navidezni sloj »mnogo z mnogo« 

Kot že ime pove, omogoča navidezni sloj »mnogo z mnogo« integracijo več 

programskih rešitev med seboj. Zaradi te zmožnosti ga uvrščamo med najpogostejše 

in najprilagodljivejše ter uporabne rešitve integracije programske opreme. Mednje 
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uvrščamo integracijske strežnike, aplikacijske strežnike (transakcijski navidezni 

sloji) in strežnike za prenos objektov. Med navidezne sloje »mnogo z mnogo« 

uvrščamo vsako programsko rešitev, ki omogoča komunikacijo z več kot dvema 

izvornima in ponornima aplikacijama v istem času. Primer navideznega sloja 

»mnogo z mnogo« je prikazan na sliki 11. 

Tako kot je prednost navideznega sloja »ena na ena« preprostost uporabe, je slaba 

lastnost navideznega sloja »mnogo z mnogo« zahtevnost vzpostavitve sistema. Z 

razvojem tehnologij se tudi zahtevnost vzpostavitve sistema z navideznim slojem 

»mnogo z mnogo« manjša. Še vedno pa leži glavnina zahtevnih nastavitev na 

ramenih razvijalca aplikacije. 

 

Slika 11: Navidezni sloj mnogo z mnogo (povzeto po Linthicum, 2004) 

3.4. Komunikacijski mehanizmi in vrste komunikacije  

Za vzpostavitev kakršnekoli komunikacije je potrebno zagotoviti ustrezen protokol 

pogovora. Tudi komunikacija med navideznimi sloji, izvornimi in ponornimi 

programskimi rešitvami, uporablja različne komunikacijske mehanizme in izmenjuje 

podatke na različne načine. 
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3.4.1. Asinhroni in sinhroni komunikacijski mehanizem  

Obstajata dve vrsti komunikacijskih mehanizmov med navideznimi sloji in 

programskimi rešitvami. To sta asinhroni in sinhroni komunikacijski mehanizem.  

Asinhroni komunikacijski mehanizem prenaša informacije med dvema ali več 

programskimi rešitvami na neusklajen način, kar pomeni, da ni potrebno, da sta izvor 

in ponor istočasno povezana in sta zatorej neodvisna drug od drugega. Izvajanje ene 

programske rešitve torej ni odvisno od prisotnosti druge programske rešitve. Proces, 

ki to omogoča, vsebuje neodvisno odložišče, kjer izvorna programska rešitev odloži 

zahtevo ali informacijo, nadaljuje s svojimi opravili ter istočasno čaka na odziv 

ponorne programske rešitve. Ena glavnih prednosti asinhronega modela 

komunikacijskega mehanizma je, da izvorna programska rešitev ni zaustavljena ob 

čakanju na odziv ponorne programske rešitve, pač pa lahko nadaljuje z izvajanjem 

procesov.  

V nasprotju z asinhronim mehanizmom je sinhroni komunikacijski mehanizem tesno 

povezan s programsko rešitvijo. Ta uporablja navidezni sloj za posredovanje ukaza – 

klica druge programske rešitve. Po posredovanem ukazu ostane izvorna programska 

rešitev v stanju čakanja na odgovor ponorne programske rešitve. Slaba lastnost 

sinhronega komunikacijskega mehanizma je dejstvo, da ostaja izvor preko 

navideznega sloja povezan s ponorno programsko rešitev vse do zaključka procesa. 

V primeru težav navideznega sloja ali komunikacije (npr. izguba mrežne povezave, 

zaustavitev ponornega strežnika), se izvajanje procesa blokira. Druga neugodna 

lastnost je, da uporaba sinhronega komunikacijskega mehanizma znatno obremenjuje 

mrežo, saj je med izvajanjem procesa potrebno veliko komuniciranja med izvorno in 

ponorno programsko rešitvijo. 

Iz povedanega je razvidno, da je za namen integracije programske opreme asinhroni 

komunikacijski mehanizem ugodnejši in uporabnejši od sinhronega 

komunikacijskega mehanizma. 
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3.4.2. Povezovalno orientirana in nepovezana komunikacija  

Povezovalno orientirana komunikacija (ang. connection-oriented communication) 

deluje na način, da se dve strani povežeta, izmenjata sporočilo in prekineta povezavo. 

Za izmenjavo sporočila je običajno uporabljen sinhroni komunikacijski mehanizem, 

lahko pa se uporabi tudi asinhroni mehanizem.  

Nepovezana komunikacija (ang. connectionless communication) deluje na način, da 

izvorna programska rešitev ne vzpostavi neposredne povezave s ponorno programsko 

rešitvijo, temveč le posreduje zahtevo. Ponorna programska rešitev se preprosto 

odzove na zahtevo ter posreduje odgovor, v kolikor se to zahteva.  

3.4.3. Neposredna komunikacija  

Pri neposredni komunikaciji (ang. direct communication) navidezni sloj sprejme 

zahtevo izvorne programske rešitve in jo posreduje neposredno ponorni programski 

rešitvi. Običajno je uporabljen sinhroni komunikacijski mehanizem. 

3.4.4. Odložena komunikacija  

Kot že samo ime pove, odložena komunikacija (ang. queued communication) za 

posredovanje zahtev in sporočil uporablja odložišče (slika 12). Izvorna programska 

rešitev poda zahtevo, ta se shrani v odložišče, kjer čaka na klic ponorne programske 

rešitve. Klic lahko sledi takoj ali kadarkoli kasneje. Če izvorna programska rešitev 

potrebuje odgovor na posredovano zahtevo, se tudi ta prenese iz ponorne programske 

rešitve preko odložišča nazaj do izvora. Prednost odložene komunikacije je prav v 

tem,, da izvorni program ne čaka na odgovor v pripravljenosti, pač pa je lahko v tem 

času neaktiven.  
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Slika 12: Odložena komunikacija  

3.4.5. Objavljeno/naročeno  

Pri načinu komunikacije objavljeno/naročeno (ang. publish/subscribe) izvorna 

programska rešitev ne potrebuje nikakršnih podatkov o ponoru. Podatek, ki ga želi 

deliti z drugimi programskimi rešitvami, posreduje za to namenjenemu 

programskemu modulu – posredniku (ang. broker), ki je sestavni del navideznega 

sloja. Ta programski modul nato informacijo o prejetem podatku posreduje 

zainteresiranim programskim rešitvam, ki ga na zahtevo tudi prejmejo. Na ta način 

izvaja programski modul – posrednik vlogo distribucijskega centra podatkov, 

ponorna programska rešitev pa prejme le podatke, za katere je zainteresirana in ki so 

na voljo.  

3.4.6. Zahteva/odgovor  

Komunikacija zahteva/odgovor (ang. request/response) deluje tako, kot že samo ime 

pove. Preko navideznega sloja, ki omogoča komunikacijo zahteva/odgovor, 

programska rešitev posreduje zahtevo in tudi prejme odgovor. Navidezni sloj, ki 

omogoča komunikacijo zahteva/odgovor, najpogosteje zagotavljajo integracijski 

strežniki ali aplikacijski strežniki. 

3.4.7. Izstreli in pozabi   

Navidezni sloj, ki podpira komunikacijo izstreli in pozabi (ang. fire and forget), 

omogoča programskim rešitvam, ki tak navidezni prosto uporabljajo, da »izstrelijo« 

sporočilo in nato takoj »pozabijo« nanj ne glede na to, kdo bo sporočilo prejel in ali 
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bo sporočilo sploh posredovano. Namen take komunikacije je omogočiti izvorni ali 

ponorni programski rešitvi posredovanje sporočil, namenjenih široki skupini 

uporabnikov, brez potrebe po odgovoru. Hkrati omogoča centralnemu strežniku 

brisanje sporočil. Primeri takih sporočil so razna obvestila. Za tovrsten pristop se 

uporablja asinhroni komunikacijski mehanizem.  

3.5. Aplikacijski strežniki 

Aplikacijski strežniki veljajo za najhitreje rastočo skupino na trgu ponudbe 

navideznih slojev (Linthicum, 2004). Veliko aplikacijskih strežnikov deluje v 

funkciji internetnih strežnikov, ki podpirajo internetno orientirane programske 

rešitve. Namesto klasičnih proceduralnih jezikov, kot sta C in COBOL, uporabljajo 

moderne jezike, kot sta Java2 in PHP3. Namenjeni so tako obdelavi in izmenjavi 

procesov, kot povezavam z izvori informacij in podatkov. Vključujejo različne vrste 

baz podatkov, programske rešitve namenjene planiranju poslovnih virov ERP (ang. 

Enterprise Resource Planning) in celo tradicionalne »mainframe« računalniške 

sisteme. Vsebujejo mehanizme za pripravo uporabniških vmesnikov za dostop in 

uporabo podatkov in programskih rešitev, ki jih aplikacijski strežnik nudi. Te 

lastnosti aplikacijskim strežnikom zagotavljajo ključno vlogo pri integraciji 

programske opreme. Povezave med gradniki aplikacijskega strežnika so prikazane  

na sliki 13.  

                                                 

2 Java – programski jezik, namenjen za programiranje v internetnem okolju 
3 PHP – Personal Home Page, skriptni jezik, ki ga vključimo v opisni jezik HTML 
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Slika 13: Arhitektura aplikacijskega strežnika (povzeto po Linthicum, 2004) 

3.6. Integracijski strežniki 

Integracijski strežniki so vrh navideznih slojev, namenjenih integraciji programske 

opreme. Pospešujejo pretok informacij med dvema ali več viri, izvornimi ali 

ponornimi programskimi rešitvami in zagotavljajo podporo programskim rešitvam, 

grajenim na različnih platformah (slika 14). Z uporabo ustreznih pravil in 

povezovalnih enot povezujejo med seboj programske rešitve in baze podatkov. 

Skrbijo za prenašanje sporočil med programskimi rešitvami. Opravljajo lahko še 

veliko funkcij, kot so integracija procesov, priprava vmesnikov in upravljanje s 

sistemom. Integracijski strežniki predstavljajo napredno tehnologijo, ki omogoča 

komunikacijo med različnimi sistemi in programskimi rešitvami, ne da bi te 

potrebovale informacijo druga o drugi. Delujejo kot posrednik med različnimi 

izvornimi in ponornimi sistemi. So idealen člen pri podpori integracije programske 

opreme. 



 24 

 

Slika 14: Shema integracijskega strežnika 
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4. STANDARDI IN INTEGRACIJA PROGRAMSKE OPREME 

Vedno, ko želimo med seboj povezati dve programski rešitvi, je potreben dogovor o 

načinu izmenjave podatkov. Običajno je ta način opisan s pravili. Pravila oziroma 

protokol predstavljajo predpis, po katerem bo znala izvorna programska rešitev 

podatek pripraviti in poslati, ponorna programska rešitev pa izluščiti iz prejetega 

zapisa posredovano informacijo. Ta pravila so zajeta v različnih standardih, ki 

pokrivajo področje integracije programske opreme. 

Primer takega standarda je jezik XML (ang. eXtensible Markup Language), 

namenjen opisu strukturiranih dokumentov in podatkov na internetnem omrežju. Je 

osnova mnogim standardom, ki so se razvili zaradi različnih potreb. Pogosto 

uporabljeni so RosettaNet, XEDI, BizTalk, XFRML (ang. eXtensible Financial 

Reporting Markup Language), XML-Schema, XML Query, XSLT. Vsak izmed njih 

pokriva določeno področje in je temu prirejen. Razvile so jih različne organizacije, 

namenjene oblikovanju standardov.  

V diplomski nalogi se bomo omejili zgolj na opis in namen uporabe jezika XML, saj 

integracija programske opreme, ki je predmet diplomske naloge, temelji na branju in 

pripravi datotek v jeziku XML. 

4.1. Kratek opis jezika XML 

Začetki jezika XML segajo v leto 1996. Prednik jezika XML je meta-jezik SGML 

(ang. Standard Generalized Markup Language), ki služi za opis pretežno besedilnih 

dokumentov. Kot posledica razmaha interneta in potrebe po učinkoviti izmenjavi 

podatkov se je na njegovi osnovi razvil jezik XML. Ta predstavlja nekakšno 

poenostavljeno izvedenko jezika SGML (HTML4, 2007). 

Jezik XML je standardiziran jezik, namenjen opisu strukturiranih podatkov. Je zelo 

podoben jeziku HTML. Za razliko od jezika HTML, ki je v osnovi namenjen 

oblikovanju dokumentov s poudarkom na njihovem prikazovanju, je jezik XML 

usmerjen na vsebino in pomen podatka. Zaradi standardizacije in formata, ki je 

                                                 

4 HTML – ang. HyperText Markup Language – jezik  namenjen oblikovanju intenetnih strani 
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vedno berljiv, je dosežena velika prilagodljivost različnim platformam, na katerih so 

grajene programske rešitve, računalniškim omrežjem, podatkovnim strukturam in 

operacijskim sistemom. To so prednosti, ki jeziku XML na široko odpirajo pot pri 

integraciji programske opreme. 

Datoteka v jeziku XML je tekstovna datoteka, kar omogoča berljivost v vseh 

operacijskih sistemih in platformah. 

Jezik XML uporablja standardizirane oznake pri sestavi strukture in vsebine 

datoteke. Ker so v vseh datotekah oznake XML enake, je omogočeno iskanje, 

združevanje in ponovna uporaba podatkov, ki temeljijo na besedilu. 

Jezik XML temelji na principu značk (ang. tags), ki enoumno opredeljujejo podatke. 

Te so zelo podobne značkam iz jezika HTML. V nasprotju z jezikom HTML, ki 

uporablja omejen standardni nabor značk, v jeziku XML značke določamo sami. 

Značke so lahko strukturne, oblikovne ali semantične. S strukturnimi oblikujemo 

strukturo podatkov, z oblikovnimi določamo obliko podatkov, semantične pa 

opisujejo vsebino besedila. 

V jeziku XML se značke pojavljajo: 

- v parih – oklepajne značke, 

- posamično – samostojne značke. 

Del opisa, ki ga par značk oklepa, je vsebina značke. Ta je lahko prazna, enostavna 

ali sestavljena. Prazna nastopa kot samostojna značka, enostavna je niz znakov, ki ne 

vsebuje drugih značk. Sestavljena vsebuje več značk, ki so lahko prazne ali 

enostavne. 

Jezik XML dopušča poljubno izbiro imen značk, razen tistih, ki so rezervirana 

imena. S tem omogočimo lažjo razumljivost pomena značk. Imena značk so nizi 

znakov, ki ne vsebujejo presledkov ali dvopičij in se ne začnejo s številko, ločilom 

ali podnizom xml (Xml, XML, ...). 

Značka ima lahko lastnosti, ki jih opišemo na naslednji način: 
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<ime_značke lastnost1=vrednost1  lastnost2=vrednost2 .... lastnostk=vrednostk> 

Lastnosti značk podrobneje opredeljujejo posamezno značko. 

4.1.1. Primer dobro oblikovanega besedila v jeziku XML 

Besedilo je dobro oblikovano, če ustreza naslednjim zahtevam: 

- oklepajne značke nastopajo v parih <ime> in </ime>, 

- samostojne značke imajo obliko </ime> ali kot oklepajne <ime> in </ime>, 

- v opisu podatkov so značke lahko gnezdene, paziti je potrebno na zaporedje; 

npr. zaporedje kot <a>... <b> ... </a> ... </b> ni dovoljeno, 

- pri oblikovanju imena značk moramo biti pazljivi pri velikosti črk, ki jih 

uporabimo, 

- vsak opis mora oklepati glavna oziroma korenska značka, 

- vrednosti lastnosti so podane v narekovajih ” ali ´, 

- komentarji in pojasnila imajo obliko <!--....--!>, 

- večkratni presledki ostanejo in se ne skrčijo, kot v primeru jezika HTML. 

Dobro oblikovan opis (slika 15) lahko predstavimo z drevesno strukturo, kot objektni 

model dokumenta DOM (ang. Document Object Model). Podatke v opisu lahko 

predstavimo z vsebino značke ali vrednostmi njenih lastnosti. Po priporočilu prave 

podatke predstavimo kot vsebino, lastnosti pa opredelijo dejanske lastnosti vsebine 

podatkov. 
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Slika 15: Primer dobro oblikovanega opisa v jeziku XML 

4.1.2. Preverjanje zapisa v jeziku XML 

Zapis v jeziku XML, ki ne ustreza zgoraj navedenim zahtevam in vsebuje 

nepravilnosti, lahko povzroči nepravilno interpretacijo ali celo izgubo podatkov. V 

vsakem primeru lahko povzroči motnje ali celo nedelovanje celotnega sistema.  Zato 

je nujno preverjanje tako sintaktične pravilnosti (sintakse) kot vsebinske pravilnosti 

zapisa XML. 

Sintaktično pravilnost zapisa lahko preverjamo na več načinov. Novejše izdaje 

spletnih pregledovalnikov Internet Explorer (5.5 ali novejši) in Mozilla/Netscape (7 

ali novejši) omogočajo preverjanje dobre oblikovanosti opisov in ličen prikaz dobro 

oblikovanih opisov (Batagelj in Zaveršnik, 2007). 

Za vsebinsko preverjanje zapisa podatkov v dokumentu XML uporabljamo dve vrsti 

predlog (slika 16) in sicer predlogo definicije tipa dokumenta DTD (ang. Document 

Type Definition) in shemo XML (ang. schema XML). 

Preverjanje dokumenta XML pomeni kontrolo, ali je dokument pripravljen po 

pravilih, določenih v predlogi. Predloga je bodisi definicija tipa dokumenta DTD ali 

shema XML. Na tak način preverjen dokument je sintaktično in vsebinsko pravilen. 
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Sintaktično in vsebinsko kontrolo lahko hitro in kadarkoli izvedemo na spletu na 

naslovu: http://xmlvalidation.com (XMLvalidation.com, 2007). 

 

Slika 16: Preverjanje veljavnosti dokumenta XML 

4.2. Predloga definicije tipa dokumenta DTD 

Predloga definicije tipa dokumenta DTD predstavlja način za določitev strukture 

dokumentov XML. Uporablja se za preverjanje veljavnosti dokumentov XML. Ima 

malo predefiniranih oznak, je preprosta in uporablja lastno sintakso (Ethier in 

Houser, 2001). 

Predloga DTD določa seznam besed, tako imenovan besednjak, oznake in strukturo 

zapisa podatkov. Vsebuje nabor dovoljenih imen za zapis podatkov v dokumentu 

XML (XML DTD - An Introduction to XML Document Type Definitions, 2007). 

Definira oznake, ki se lahko uporabljajo, ter način ponavljanja le teh. Z gnezdenjem 

elementov se lahko razširi. Pravila zapisana s predlogo DTD  nudijo nadzor nad 

elementi, ki se v datoteki XML lahko uporabljajo. Predloga definicije tipa 

dokumenta DTD se lahko nahaja v datoteki s podatki XML ali nastopa kot 

samostojna datoteka.  
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Prednosti predloge DTD sta preprosta sintaksa in dolžina zapisa. Definicija 

elementov je nekoliko krajša kot pri shemi XML. Ker predloga DTD obstaja dalj 

časa, je na voljo veliko orodij za delo s predlogo definicije tipa dokumenta DTD. 

Pomanjkljivosti predloge DTD so: 

- ozka definicija elementov (npr. ne moremo omejiti števila med 5 in 12), 

- ozka definicija ponovitev elementov (npr. ne moremo omejiti števila 

ponovitev na najmanj 3 in največ 6), 

- predloga definicije tipa dokumentov DTD ni zapisana v formatu XML. 

4.3. Shema XML  

Shema XML je alternativa predlogi definicije tipa dokumenta DTD. Tako kot 

predloga DTD določa seznam besed, tako imenovani besednjak, oznake in strukturo 

zapisa podatkov. Vsebuje nabor dovoljenih imen za zapis podatkov v dokumentu 

XML. Definira oznake, ki se lahko uporabljajo, ter način ponavljanja le teh. Hkrati 

omogoča natančnejše definiranje podatkovnih tipov in natančnejši vsebinski model 

XML dokumenta. Podpira imenska področja5 in zagotavlja nekaj predefiniranih 

podatkovnih tipov ter definiranje lastnih podatkovnih tipov.  

Prednosti sheme XML so možnost natančnega definiranja podatkovnih tipov in 

omejitev ter podpora imenskim prostorom. Velika prednost je sestava zapisa sheme 

XML, saj je zapisana po pravilih, ki jih določa jezik XML (Ethier in Houser, 2001). 

Dolžina in dokaj zapleten zapis sheme XML sta njeni glavni pomanjkljivosti. 

 

                                                 

5  Imensko področje določa unikatni naslov, na katerem se nahaja besednjak, ki je uporabljen v 
strukturi XML datoteke in omogoča povezavo elemetov z določenim besednjakom 
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5. INTEGRACIJA PROGRAMSKE OPREME V LOKACIJSKEM 

SKLADIŠČU 

V podjetju, ki nastopa kot razvijalec programske rešitve, imamo razvito rešitev 

celotnega poslovno tehničnega informacijskega sistema. Ta pokriva večino 

segmentov poslovanja, od računovodskega,  komercialnega in tehničnega dela do 

podpore za delo z internetnimi aplikacijami ter programske rešitve spremljanja 

lokacijskega skladišča. Prav slednja je tržno zanimiva kot samostojna programska 

rešitev.  

5.1. Lokacijsko skladišče 

Lokacijsko skladišče predstavlja prostor, kjer so vsa mesta za skladiščenje enoumno 

označena. To pomeni, da ima vsaka polica v regalu ali prostor označen na tleh, svojo 

unikatno oznako. Vsak tak označen prostor imenujemo lokacija. Oznake so urejene 

po določenem pravilu. Posamezna oznaka lokacije je razdeljena na tri dele. Vsak del 

vsebuje določeno informacijo. Prvi del oznake določa številko poti, na kateri se 

lokacija nahaja. Drugi del določa regal ali mesto, kjer se lokacija nahaja. Tretji del 

določa polico in razdelek v regalu. Številčenje poti, regalov in razdelkov ni 

naključno, pač pa je skrbno določeno z optimalno potjo skozi skladišče (slika 17). 
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Slika 17: Lokacijsko skladišče 

Ob sprejemu blaga v skladišče se za vsak artikel shrani informacija o količini in 

lokaciji, na katero je bil artikel odložen. Na ta način je možen natančen pregled 

lokacij in količin za vsak artikel v skladišču. Na predlogu izdaje iz skladišča so 

artikli zloženi glede na zaporedje lokacij, na katerih se nahajajo. Tako je za pripravo 

artiklov potrebno opraviti samo eno pot skozi skladišče.  

Prednost lokacijskega skladišča se izkaže v optimalnih transportnih poteh in s tem v 

prihranku časa pri pripravi zahtevanega blaga. Prednost je tudi v natančni evidenci o 

lokacijah, kjer se blago nahaja. Zaposlenemu, ki blago pripravlja, ni potrebno poznati 

artiklov, saj lokacija natančno določa kraj, kjer se artikel nahaja. Z označevanjem 

artiklov in lokacij s črtno kodo in uporabo prenosnih radijskih čitalnikov črtne kode 

so prednosti lokacijskega skladišča še bolj poudarjene. 

5.2. Opis problema 

Ob vsaki namestitvi programske opreme za spremljanje lokacijskega skladišča v tuje 

okolje je prisotna želja po integraciji le-te z že obstoječim informacijskim sistemom. 

V podjetjih, ki so uporabniki programske rešitve spremljanja lokacijskega skladišča 
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običajno naletimo na vzorec, da imamo opravka z dvema različnima podatkovnima 

strukturama, tipično izdelanima z različnimi programskimi orodji.  

Izkazala se je potreba po enotni rešitvi, ki bi omogočila izmenjavo podatkov med 

programsko opremo za spremljanje lokacijskega skladišča in drugo programsko 

rešitvijo ali informacijskim sistemom. Zahteva je, da se izdela taka rešitev, ki 

omogoča integracijo brez večjih posegov v programski del ene ali druge programske 

opreme. 

5.3. Rešitev problema 

Rešitev problema predstavlja izdelava programskega modula, ki omogoča izmenjavo 

informacij med bazami podatkov oziroma uporabniškimi vmesniki dveh programskih 

rešitev. Ker je osnovna naloga programskega modula izmenjava podatkov, smo 

uporabili informacijsko orientiran pristop k integraciji programske opreme in sicer 

ponavljanje (reprodukcijo) podatkov. Ta pristop omogoča prenos podatkov med 

dvema ali več bazami podatkov, ki jih uporablja eden ali več procesov. Potek 

izmenjave podatkov je preprost. Na eni strani se podatek prebere iz izvorne baze 

podatkov ter se prenese v druge baze podatkov. Prednost ponavljanja (reprodukcije) 

podatkov je preprostost in nizki stroški izvedbe.  

Za izmenjavo podatkov med programskima rešitvama je uporabljena izmenjava v 

obliki tekstovne datoteke. Na ta način ostaneta obe aplikaciji neodvisni druga od 

druge. Za pripravo vsebine datoteke je uporabljen jezik XML. Ker je bilo naše znanje 

o jeziku XML povprečno, smo se odločili za obisk seminarja z naslovom »XML v 

poslovnih rešitvah«. Tu smo izpopolnili znanje o jeziku XML, ki smo ga kasneje 

uporabili pri pripravi komunikacijskega mehanizma za izmenjavo datoteke s podatki. 

Izbira jezika XML ni bila težka odločitev, saj ga podpira vse več programskih orodij, 

iz predhodnih poglavij pa je moč razbrati uporabnost in prednosti jezika XML. Ena 

od prednosti je možnost oblikovanja internega besedišča. Druga, še večja prednost je 

možnost vključevanja novih elementov v izmenjavo podatkov, brez poseganja v 

programski del ene ali druge aplikacije. S tem je dosežen eden od zastavljenih ciljev.  
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Potek izmenjave podatkov med programsko rešitvijo spremljanja lokacijskega 

skladišča in informacijskim sistemom je prikazan na sliki 18. Izmenjava podatkov 

poteka na nabavni in prodajni strani.  

Na nabavni strani se v informacijskem sistemu izvede naročilo blaga dobavitelju. 

Dobavitelj potrdi prejem in pravilnost naročila z dokumentom potrditev naročila. 

Podatki dokumenta potrditev naročila se posredujejo v obliki datoteke XML 

programski rešitvi za spremljanje lokacijskega skladišča. Ti podatki služijo kot 

vhodni podatki pri prejemu blaga v lokacijsko skladišče. Ko je prejem na lokacijsko 

skladišče opravljen in potrjen, se podatki o prejemu, ponovno z datoteko XML, 

posredujejo informacijskemu sistemu, ki prejeto informacijo ustrezno obdela.  

Potek izmenjave podatkov v prodajnem delu je zelo podoben. V informacijskem 

sistemu se na podlagi predhodnih dogodkov pripravi dokument predlog dobavnice 

blaga kupcu, podatki se v obliki datoteke XML posredujejo lokacijskemu skladišču. 

Ti podatki služijo kot vhodni podatki pri izdaji blaga iz lokacijskega skladišča. Ko je 

izdaja blaga opravljena in potrjena, se podatki dobavnice, ponovno z datoteko XML, 

posredujejo informacijskemu sistemu, ki jih ustrezno obdela. 

Iz navedenega opisa je moč izluščiti tipičen vzorec zaporedja dogodkov. Izmenjava 

vedno poteka na način, da programska rešitev 1 pošlje podatke o dokumentu 

programski rešitvi 2. Nato programska rešitev 2 podatke prebere, jih zapiše ter vrne 

informacijo o pravilnosti/nepravilnosti prejete datoteke XML programski rešitvi 1. 

Transakcija poteka v obeh smereh, enkrat od programske rešitve 1 k programski 

rešitvi 2, drugič v obratni smeri. 
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Slika 18: Prikaz izmenjave podatkov med aplikacijama 
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5.4. Izvedba programske kode 

Gledano s strani programske rešitve, ki spremlja lokacijsko skladišče, obstajata dva 

načina izmenjave podatkov. Programska rešitev v eni smeri nastopa kot prejemnik 

podatkov (podatki o potrditvi naročila in podatki o predlogu dobavnice), v drugi 

smeri pa kot generator podatkov (podatki o prejemu blaga in dobavi blaga). 

Smer prejemnika podatkov je s programskega stališča zahtevnejša. Programsko kodo 

smo napisali v jeziku C, na podlagi diagrama toka podatkov in diagrama poteka. 

Predstavlja samostojni modul v sklopu programske rešitve podpore lokacijskemu 

skladišču. Vsebuje funkcijo, ki v realnem času tipa za izvorno datoteko na odložišču. 

Ko jo zazna, jo arhivira ter obdela v drugi funkciji, ki predstavlja analizator (ang. 

parser) XML. V veliko pomoč pri pripravi funkcije analizatorja so nam bili napotki, 

ki smo jih zasledili na spletu (Class XMLParser, 2007). Glede na uspešnost 

analiziranja podatkov pripravi novo datoteko s sporočilom o uspešnosti oziroma 

neuspešnosti obdelave. 

Programska koda izmenjave podatkov v smeri generatorja podatkov je vgrajena v 

samo programsko rešitev spremljanja lokacijskega skladišča. Ob izdelavi in potrditvi 

pravilnosti dokumenta (prejemnica in dobavnica), se izdela ustrezna datoteka XML 

ter se odloži na odložišče. 

5.4.1. Kontekstni diagram toka podatkov 

Kontekstni diagram toka podatkov (ang. context data flow diagram) prikazuje tok 

informacij od enega objekta (procesa, izvora, ponora ali skladišča) k drugemu 

objektu. Podatkovni tok predstavlja vhodne in izhodne (glede na proces) podatke, ki 

enolično definirajo vsebino in strukturo procesa (Poslovni informacijski sistemi – 

zapiski s predavanj, 2006). V našem primeru informacijski sistem, skladiščnik, kupec 

in dobavitelj predstavljajo zunanje entitete. S puščicami je označen tok podatkov, 

proces pa predstavlja okvir z nazivom branje in preverjanje XML datoteke z zapisom 

podatkov (slika 19).  
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Slika 19: Kontekstni diagram toka podatkov 
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5.4.2. Sistemski diagram toka podatkov 

Sistemski diagram toka podatkov (ang. system data flow diagram) opisuje osnovni 

proces, razgrajen na zunanje entitete, podprocese, podatkovne shrambe in relacije 

med njimi (slika 20). Poleg zunanjih entitet, ki so predstavljene v kotekstnem 

diagramu toka podatkov, so v našem primeru uporabljene še podatkovne shrambe 

Artikli, Partnerji, Naročila, Prejemi, Zaloge na lokacijah, Nedostavljeno in 

Dobavnica, podprocesi Spremljanje potrditve naročil, Prejem blaga, Spremljanje 

predlogov dobavnic, Izdaja blaga in relacije med njimi.  
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Slika 20: Sistemski diagram toka podatkov 
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5.4.3. Diagram poteka 

Delovanje programskega modula za branje in preverjanje datoteke XML z zapisom v 

bazo podatkov programske rešitve, ki spremlja lokacijsko skladišče, poteka tako, kot 

je prikazano v diagramu poteka (slika 21). Program ob zagonu in nato vsakih pet 

sekund preveri na odložišču (mapi v skupni rabi ali FTP6 strežniku) prisotnost 

vhodne datoteke. V primeru, da zazna vhodno datoteko, jo najprej preslika v arhiv in 

na delovno področje, nato jo odstrani z odložišča. Ko jo prebere iz delovnega 

področja, preveri sintaktično in vsebinsko pravilnost podatkov. V primeru, da 

podatki ustrezajo, jih zapiše v baze podatkov, izdela datoteko XML s sporočilom o 

uspešni transakciji ter jo odloži na odložišče. V primeru, da podatki ne ustrezajo, 

izdela datoteko XML s sporočilom o napaki ter jo odloži na odložišče. Nato se vrne 

na začetek in ponovno preverja odložišče ter čaka na vhodno datoteko. 

                                                 

6 FTP – File Transfer Protocol, protokol za prenos datotek preko interneta 
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Slika 21: Diagram poteka branja in preverjanja datoteke XML 

5.5. Elementi definicije tipa dokumenta DTD 

Za preverjanje pravilnosti zapisa XML je pripravljena datoteka z elementi definicije 

tipa dokumenta DTD. V njej se nahaja veljavno besedišče in opredelitev elementov 
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definicije ter relacij med njimi. Osnovni element (ang. root) je v našem primeru 

element VsebinaDokumenta. Ta vsebuje dva sestavljena elementa, Glava in 

Postavke. Z elementom Glava so podani vsi podatki, ki veljajo za celoten dokument. 

Element Postavke pa vsebuje podelement Postavka, ki je uporabljen v sintaksi XML 

vsaj enkrat, lahko pa neomejeno krat. Element Postavka vsebuje podatke o artiklu 

(element Artikel) in količini blaga (element AKolicina). Na sliki 22 je prikazana 

vsebina datoteke z elementi definicije tipa dokumenta DTD, uporabljene v izdelani 

programski rešitvi. 

 

Slika 22: Datoteka z elementi definicije tipa dokumenta DTD 

5.6. Primer datoteke XML 

Slika 23 prikazuje vsebino datoteke s podatki, zapisanimi v jeziku XML. V prvi 

vrstici je zapisana uporabljena različica jezika XML in uporabljena kodna tabela. Z 

znaki <!-- in --!> je omejen komentar. Iz prikazanega je razvidno, da mora biti vsak 
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element kot tudi skupina elementov ustrezno zaključena. Z zamiki vrstic je 

ponazorjena odvisnost podatkov.  

 

Slika 23: Vsebina datoteke v jeziku XML  

5.7. Primer uporabniškega vmesnika 

Podjetje, ki je uporabnik rešitve in uporablja programski modul za izmenjavo 

podatkov med programsko rešitvijo spremljanja lokacijskega skladišča in 
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informacijskim sistemom, razpolaga s strojno opremo, kot je prikazano na sliki 24. 

Na glavnem strežniku je nameščen operacijski sistem Windows Server 2003. 

Delovno področje programskega in podatkovnega dela strežnika je prikazano kot 

omrežni pogon z oznako M:. Tu je nameščen celoten informacijski sistem podjetja 

kot tudi celotna programska rešitev spremljanja lokacijskega skladišča. V internem 

omrežju podjetja je nameščen tudi FTP strežnik, namenjen internetni in lokalni 

izmenjavi podatkov. Operacijski sistem FTP strežnika je Linux Mandrake 9.0. Za 

komunikacijo med strežnikoma skrbi programska rešitev Samba Server 3.0.7. FTP 

strežnik je za informacijski sistem in za programski modul dostopen kot omrežni 

pogon z oznako W:.  

 

Slika 24: Strojna oprema, na kateri deluje programska rešitev 

Uporabniški vmesnik je nameščen na glavnem strežniku podjetja. Ob zagonu 

strežnika se samodejno zažene in vsakih pet sekund preverja stanje na FTP strežniku. 

Vsebina datoteke z imenom LOKSKRUN.BAT z ukazi za zagon vmesnika je 

prikazana na sliki 25. V prvem delu zagonskega postopka se izvede povezovanje z 

omrežnimi pogoni, ki jih modul uporablja (ukaza subst in net use). Sledi nastavitev 

poti, kjer se nahajajo izvršilne datoteke (ukaz path) in nastavitev spremenljivk 

programskega okolja (ukaz set).  

Ime programske rešitve je LOKSKNET.EXE. Klicu programske rešitve sledijo 

informacije, ki modulu povedo ime področja, kjer naj išče vhodno datoteko (w:),  
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ime datoteke z nastavitvami baz podatkov (loksk.101) in področje ter ime datoteke, 

kjer se shranjujejo informacije o delovanju modula (m:\loksk.log).   

 

Slika 25: Vsebina zagonske datoteke vmesnika LOKSKRUN.BAT 

 

Na strežniškem zaslonu delovanje programske rešitve spremljamo kot aktivno okno, 

v katerem se premika ime vhodne datoteke, na katero programska rešitev čaka (slika 

26). 

 
REM ************************************* 
REM mapiranje diskov 
REM ************************************* 
 
If not exist M:\DISK-M subst  M:  C:\arasw\DISK-M 
If not exist W:\DISK-W net use W: \\jdc-ftp\data 
 
If not exist M:\DISK-M goto NAPAKA_DISK 
If not exist W:\DISK-W goto NAPAKA_DISK 
goto NAPREJ 
 
:NAPAKA_DISK 
echo ************************************** 
echo ***** DISKI SE NISO MAPIRALI  ******** 
echo *******         PONOVI ZAGON       ******** 
echo ************************************** 
subst 
net use 
pause 
goto KONEC 
 
:NAPREJ 
path m:\aranea\exe 
set aranea=m:\aranea\dat 
set araset=m:\aranea\jdc 
 
LOKSKNET  w:  loksk.101  m:\loksk.log 
 

:KONEC 
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Slika 26: Okno programske rešitve LOKSKNET.EXE 

5.8. Testiranje programske rešitve 

Testiranje programske rešitve je potekalo v treh korakih. Prvi in drugi korak 

testiranja sta potekala med razvojem programske rešitve, tretji korak testiranja pa je 

bil izveden v delovnem okolju, v katerem je programska rešitev postavljena. 

V prvem koraku je bil poudarek testiranja na pravilnosti zaznave in branja datoteke. 

Pri branju vhodne datoteke z veliko podatki je bil zaznan problem, ko je programski 

modul datoteko na vhodu poskusil prebrati, preden jo je izvor dokončal in zaključil. 

Pomanjkljivost je bila odpravljena tako, da se podatki najprej zapišejo v začasno 

datoteko, šele nato se začasna datoteka preimenuje v datoteko z imenom, ki ga 

programski modul zazna.  

V drugem koraku testiranja se preveri sintaktična pravilnost podatkov, vsebinska 

pravilnost podatkov v izvorni datoteki po pravilih, ki so zapisana v datoteki DTD, in 

zapis obdelanih podatkov v baze podatkov. Preverjanje sintaktične in vsebinske 

pravilnosti zapisanih podatkov je potekalo v skladu s pričakovanji. Glede na 

dolgoletne izkušnje v programiranju večje napake pri pripravljeni programski kodi, 

ki preverja sintaktično in vsebinsko pravilnost ter zapisuje podatke v bazo podatkov, 

niso bile zaznane. 
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Tretji korak testiranja je bil opravljen v realnem delovnem okolju. Izpostavljen je bil 

problem razmeroma kratke avtonomije brezprekinitvenega napajanja FTP strežnika 

in s tem povezanih težav ob morebitnem izpadu električnega omrežja.  Ker se je 

izkazalo, da lahko predstavlja vnovična vzpostavitev omrežne povezave s FTP 

strežnikom (w:) problem za delovanje modula, je bil v zagonsko datoteko 

LOKSKRUN.BAT dodan ukaz za vzpostavitev potrebnih omrežnih povezav (ukaz 

net use).  

5.9. Izkušnje razvijalca opreme 

V razvoj programskega modula za integracijo programske rešitve, ki podpira 

lokacijsko skladišče, z drugo programsko rešitvijo oziroma informacijskim 

sistemom, je bilo vloženo tri mesece dela. Potek razvoja je bil razdeljen na štiri dele. 

Prvi del je zajemal iskanje optimalne rešitve problema. Potrebno se je bilo seznaniti s 

načini in trendi integracije programskih orodij ter tehnologije, ki jo različne vrste 

integracije uporabljajo. S prebiranjem strokovne literature in brskanjem po spletu 

smo obogatili svoje znanje o integraciji programske opreme ter o tehnologijah in 

pristopih, ki se ob tem uporabljajo. Glede na naše zahteve in potrebe, smo se odločili 

za informacijsko orientiran pristop k integraciji ter uporabo asinhronega 

komunikacijskega mehanizma za izmenjavo datoteke s podatki. 

Drugi del je bil namenjen izpopolnjevanju znanja na področju jezika XML. Odločili 

smo se za obisk strokovnega seminarja z naslovom »XML v poslovnih rešitvah«, ki 

ga je izvajalo podjetje Housing Co. d.o.o. iz Ljubljane. Obisk seminarja se je izkazal 

kot pravilna odločitev. Poleg osnov jezika XML smo spoznali tudi njegovo širšo 

uporabnost pri prenosu in predstavljanju podatkov v jeziku XML na spletu ter 

uporabi digitalnih potrdil kot varovala pri zagotavljanju integritete podatkov ob 

prenosu podatkov preko spleta. Pridobljeno znanje smo uporabili pri razvoju modula 

za integracijo programske rešitve, ki podpira lokacijsko skladišče, s pridom pa ga 

bomo uporabili tudi pri razvoju ostalih programskih rešitev v našem podjetju. 

Tretji, najzahtevnejši del razvoja, je predstavljala priprava programske kode modula 

v jeziku C, kjer nam je bila v pomoč literatura (Murray in Pappas, 1992). Del 

programske kode, ki zazna in prebere datoteko na odložišču nam ni povzročal 
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problemov. Tudi priprava datoteke s podatki v jeziku XML ni zahtevala veliko časa 

in znanja. Pretežni del časa pri pripravi programske kode modula je bil namenjen 

izdelavi funkcije, ki preverja pravilnost podatkov zapisanih v jeziku XML (ang. 

parser XML). Upoštevati je bilo potrebno pravila zapisana v predlogi definicije tipa 

dokumenta ter na podlagi teh pravil preveriti posamezen podatek iz vhodne datoteke. 

V veliko pomoč pri pripravi programske kode so nam bili nasveti in primeri, ki so 

objavljeni na spletu. 

Četrti del razvoja modula je bil namenjen testiranju pravilnosti delovanja 

pripravljene rešitve. Testiranje je bilo izvedeno v dveh korakih. Najprej smo modul 

testirali v našem podjetju. Ko smo dosegli stabilno delovanje, smo programski modul 

namestili v delovno okolje v podjetju, ki programsko rešitev uporablja. Tu smo 

testiranje ponovili. Ker v obdobju testiranja ni bilo zaznati nepravilnosti, smo 

programski modul za integracijo programske rešitve, ki podpira lokacijsko skladišče 

in informacijskega sistema, predali v uporabo. 

5.10. Izkušnje uporabnika razvite programske rešitve 

Iz dosedanjih izkušenj uporabnika je moč razbrati zelo pozitiven odziv na izvedeno 

programsko rešitev. Ker ni več ročnega vnosa podatkov v programsko rešitev 

spremljanja lokacijskega skladišča, so napake na vhodu popolnoma odpravljene. 

Veliko pridobitev predstavlja hitrost avtomatskega prenosa podatkov, saj so ti 

preneseni skoraj istočasno z nastankom. Kot zelo uporabna se je izkazala datoteka, v 

katero se shranjujejo podatki o dogodkih, ki jih modul opravi. V fazi testiranja so bili 

prav ti podatki v veliko pomoč pri preverjanju delovanja. Datoteka zagotavlja 

spremljanje kronologije dogodkov, kot so zaznava datoteke s podatki, arhiviranje in 

branje datoteke, pravilnost oziroma nepravilnost podatkov v vhodni datoteki. Vsak 

podatek o dogodku se zapiše z natančnim časom nastanka.  

Prihranki, ki jih razvita programska rešitev prinaša, se izkazujejo predvsem v 

časovnem smislu. Ob prenosu podatkov je izključen človeški dejavnik, napak ni. 

Čas, ki je bil prej namenjen vnašanju podatkov in iskanju napak, je izkoriščen za 

druga opravila. 
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S povratno informacijo o opravljeni izdaji blaga iz skladišča v informacijski sistem, 

ki se pred avtomatskim prenosom ni vnašala v informacijski sistem, se je povečala 

kakovost podatkov v informacijskem sistemu.  

Razvita programska rešitev je upravičila vložen trud in energijo, saj je iz izkušenj 

uporabnikov moč razbrati zadovoljstvo ob njeni uporabi. Največjo pridobitev pa 

predstavlja časovni prihranek skupaj s povečano kakovostjo podatkov v podjetju, ki 

programsko rešitev uporablja. 
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6. ZAKLJUČEK  

Ob pripravi diplomske naloge s ciljem izdelati programski modul za izmenjavo 

podatkov med programsko rešitvijo spremljanja lokacijskega skladišča in 

informacijskim sistemom smo se dodobra seznanili z vrstami pristopov k integraciji 

programske opreme ter prednostmi in slabostmi teh pristopov. Spoznali smo različne 

tehnologije integracije programske opreme ter delovanje, namen in uporabnost 

navideznih slojev. V veliko pomoč pri razumevanju delovanja navideznih slojev nam 

je bila razlaga načinov komunikacije med programskimi rešitvami in navideznimi 

sloji. Seznanili smo se s standardi, ki se uporabljajo pri integraciji programske 

opreme. 

Z obiskom strokovnega seminarja o jeziku XML smo nadgradili znanje o uporabi 

jezika XML pri pripravi podatkov za prenos med programskimi rešitvami. Dodatno 

smo spoznali uporabnost jezika XML v poslovnih rešitvah kot tudi pri prikazovanju 

podatkov, zapisanih v jeziku XML na spletu (oblikovanje spletne strani v jeziku 

HTML). Poleg navedenega smo spoznali njegovo širšo uporabnost pri uporabi 

digitalnih potrdil kot varovala pri zagotavljanju integritete podatkov ob prenosu 

podatkov, zapisanih v jeziku XML, med aplikacijami znotraj podjetja ali preko 

spleta. 

Pridobljeno znanje smo uporabili pri razvoju modula za izmenjavo podatkov med 

programsko rešitvijo za spremljanje lokacijskega skladišča in informacijskim 

sistemom. V nalogi je prikazana praktična rešitev integracije programske opreme na 

primeru podpore lokacijskega skladišča. Podatki se izmenjujejo med programsko 

rešitvijo za spremljanje lokacijskega skladišča in informacijskim sistemom znotraj 

enega podjetja. Z uporabo jezika XML pri izmenjavi podatkov smo dosegli enega 

glavnih ciljev in sicer dodajanje in spreminjaje podatkov prenosa in njihovih lastnosti 

brez poseganja v obstoječe programske rešitve. Jezik XML namreč omogoča, da s 

spreminjanjem predloge definicije tipa dokumenta DTD ali sheme XML lahko 

spremenimo tip, količino ali vsebino podatkov, ki se prenašajo. Analizator XML, ki 

podatke preverja, na osnovi predloge definicije tipa dokumenta DTD ali sheme XML 

spozna nov ali spremenjen podatek ter ga posreduje obstoječi programski rešitvi. 

Tako poseganje v obstoječo programsko rešitev ni potrebno. 
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Poleg znanja o integraciji programske opreme, tehnologijah uporabljenih pri 

integraciji ter uporabi jezika XML, ki smo ga pridobili, dodano vrednost naloge 

predstavlja tudi programski modul, ki smo ga izdelali. Ta zagotavlja podatkovno 

povezovanje dveh neodvisnih programskih rešitev. Veliko praktičnih izkušenj smo 

pridobili ob nameščanju in testiranju programskega modula v delovno okolje v 

katerem modul deluje. Z njegovo uporabo v praksi je bil dosežen glavni cilj naloge in 

sicer izdelati programski modul za integracijo dveh različnih programskih rešitev. 

Izziv za prihodnost nam predstavlja nadaljevanje razvoja izdelane rešitve z uporabo 

novejših tehnologij in sodobnejših pristopov k integraciji programske opreme. Ena 

od možnosti je uskladitev besednjaka XML s standardom slovenskega elektronskega 

poslovanja, ki ga predstavlja e-SLOG (e-SLOG dokumentacija – veljavna 

dokumentacija, 2007). 
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PRILOGA 1: Razlaga tujih izrazov in kratic 

Kratica Angleški izraz Pomen 

EAI Enterprise Application Integration Integracija programskih rešitev 

B2B Bussinet to Bussines Podjetje – podjetje 

CRM Customers Relationship Management Ravnanje odnosov s strankami 

UDDI Universal Description, Discovery and 

Integration 

Eden izmed internetnih 

standardov 

API Application Programming Interface Uporabniški vmesnik 

IOAI Information-Oriented Application 

Integration 

Informacijsko orientirana 

integracija aplikacij 

ERP Enerprice Resource Planning Planiranje poslovnih virov 

BPI Business process integration Procesna integracija 

BPIOAI Business Process Integration-Oriented 

Application Integration 

Procesno usmerjen pristop k 

integraciji aplikacij 

SOAI Service-Oriented Application 

Integration 

Storitveno orientirana 

integracija aplikacij 

POAI Portal-Oriented Application 

Integration 

Portalno orientirana integracija 

aplikacij 

ERP Enterprise Resource Planning Planiranje poslovnih virov 

XML Extensible Markup Language Standard, ki pokriva izmenjavo 

podatkov 

DTD Document Type Definition Definicija tipa dokumenta 
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SOAP Simple Object Access Protocol Protokol za enostaven dostop do 

objektov 

WSDL Web Services Description Language Opisni jezik spletnih storitev 

DFD Data Flow Diagram Diagram toka podatkov 

FTP File Transfer Protokol Protokol izmenjave podatkov 

SGML Standard Generalized Markup 

Language 

Opisni jezik za besedilne 

dokumente 

 


