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В процес на глобализация и динамично тех-
нологично развитие модерните бизнес ор-

ганизации трябва да повишават своята гъвкавост,
да са по-отзивчиви към нуждите и изискванията на
клиентите си, да внедряват иновативни техноло-
гични решения, за да осигурят своя просперитет и
конкурентноспособност. Реалностите при правене
на бизнес през 21 век предполагат организациите
да осъществяват търговска дейност, работейки с
многобройни складове и системи за складови запа-
си, възможност за създаване на консолидирани фи-
нансови отчети, които контролните и проверяващи
органи изискват и достъп до данни и услуги,
поддържани в най-различни системи. Технологи-
чески тези характеристики не могат да бъдат оси-
гурени от стандартните автоматизирани бизнесси-
стеми и среди. Необходими са нови концептуални
решения, които осигуряват интегрирането на раз-
лични нива на автоматизираните информационни
системи, системи за управление и разнообразни

бизнесприложения, за да се осигурят [1-3]:
- хармонично и ефективно взаимодействие

между административните и финансовите систе-
ми, информационни системи за човешките ресур-
си, библиотечни системи, авторски системи и
средства и други;

- по-пълно обхващане и поддръжка на различ-
ните бизнес процеси в организациите и многооб-
разието от методи, модели и форми за тяхното
осъществяване;

- възможност за съвместна работа и комуника-
ции между глобално разпределена база от потре-
бители (отделни хора, групи, бизнес организации и
институции).

Методите, технологиите и средствата за из-
граждане на разпределени хетерогенни системи са
част от решението на редица от проблемите и пре-
дизвикателствата пред модерния бизнес в инфор-
мационното общество.

Разпределени хетерогенни системи.

Тези системи обхващат интегрирана съвкуп-
ност от разнообразни дискретни софтуерни аген-
ти, които работят заедно, за да изпълнят определе-
на задача, да решат даден проблем или да удовлет-
ворят някаква заявка от страна на клиент - физиче-
ско лице или организация [4]. 

Агентите са софтуерни компоненти, които мо-
гат да реализират определена бизнес функция (ус-
луга), като за целта могат да се обръщат към нула
или повече агенти [5]. 

Агентите в разпределената система най-често не
оперират в една и съща работна среда, което налага
необходимостта те да комуникират в мрежата чрез
хардуерни и/или софтуерни протоколи. Това води
до значително забавяне на скоростта на комуника-
циите и проблеми по оптношение на сигурността.
Тези архитектурни ограничения в разпределените
хетерогенни системи изискват от разработчиците
(на инфраструктурата или различните приложения)
да вземат под внимание латентния период при
осъществяване на отдалечен достъп, възможности-
те за възникване на частични грешки, осигуряване-
то на хармонична работа на различните платформи
и улясняване на обмена на данни и документи меж-
ду различни бази от данни (БД) и интерфейси [6,7].

Архитектура, ориентирана към услуги.

Архитектурата, ориентирана към услуги - SOA
(Service Oriented Architecture) - е единeн подход в
областта на информационните технологии, който
се появява като "реакция на положението,
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мъчително за повечето развиващи се фирми:
монолитни приложения, които ги обвързват с
високоплатени консултанти, когато искат да
настройват или интегрират системи" [8]. 

От чисто теоретична гледна точка SOA пред-
ставлява начин за структуриране на системи и при-
ложения в модули - отделни бизнес компоненти,
представляващи функционални обекти с добре де-
финирани интерфейси, които могат да бъдат ком-
бинирани по различни начини, отговарящи на нуж-
дите на конкретната бизнес организация. SOA
представя бизнес функциите като услуги, които
други приложения и лица могат да използват по
прост и стандартизиран начин. 

SOA се характеризира като съвкупност от тех-
нически възможности, но всъщност се задвижва от
корпоративните цели и желания и изисква фирми-
те да се замислят за бизнес процесите, интегрира-
нето и за свързаността още от самото начало, а не
когато се наложи. При това по принцип всички ос-
новни играчи в областта на технологиите, като се
започне от Microsoft и Sun и се стигне до BEA и
IBM, подкрепят този единен подход.

SOA е форма на разпределена системна архитек-
тура, която се характеризира със следните свойства:

– Абстрактност: Услугата е абстрактен, логиче-
ски изглед на програма/и, БД, бизнас процес/и и
т.н., които са дефинирани в термините на бизнес
нивото на дадена операция, т.е. това какъв е очак-
ваният резултат от използване на услугата, а не как
точно вътрешно се постига този резултат. 

– Механизъм на съобщенията: Услугата е фор-
мално дефинирана в от гледна точка на съобщени-
ята, които се обменят между агентите доставчици
на услугата и агентите, явяващи се клиенти на та-
зи услуга. Вътрешната структура и свойствата на
агентите като език, на който са реализирани,
структура на работния поток, структура на БД са
отделени и се разглеждат на абстрактно.

– Ориентирани към услуги: В SOA не е необхо-
димо да се знае как точно е реализиран даден агент
или как е конструирана дадена услуга. Основно
предимство е избягването на необходимостта да се
познава вътрешната структура на даден агент. Така
се осигурява възможност за инкорпориране разно-
образни софтуерни компоненти или приложения,
стига те да поддържат съответния механизъм на
съобщенията и да се подчиняват на формалната де-
финиция на услугата.

– Описание на услугата: Всяка услуга се опис-
ва чрез метаданни, които могат да се обработват от
машина. Описанието поддържа отворения харак-

тер на SOA: описанието включва само онези де-
тайли, които се предоставят на потребителите и са
важни за използването на услугата. Семантиката
на самата услуга е документирана директно или
индиректно чрез нейното описание.

– Гранулираност: Услугите използват малък
брой операции чрез относително големи и ком-
плексни съобщение.

– Мрежова ориентация: Услугите се ползват
основно чрез мрежа.

– Платформена независимост: Съобщенията се
изпращат в стандартизиран и независим от кон-
кретна платформа формат и се доставят до реципи-
ента чрез интерфейси. 

Прилагането на подходът SOA при изграждане
на ИТ инфраструктурата на дадена организация
позволява повече ресурси и средства да се отделят
за иновации и доставяне на нови бизнес услуги ка-
то същевременно се осигуряват следните  предим-
ства [9]. 

– По-ниски разноди за разработване. SOA ус-
лугите могат да се ползват повторно и съвместно
без да е необходимо скъпоструващо програмиране. 

– По-ниски реазходи за поддръжка. Използва-
нето на повторно използваемите услуги намалява
броя и вътрешната комплексност на цялостния
процес по поддръжката на ИТ услугите. 

– По-високо качество на услугите. SOA улесня-
ва многократното и повторно използване на услуги
от различни клиенти, което дава възможност за
създаване на по-надеждни и висококачествени ус-
луги, проверени чрез множество цикли на тества-
не от страна на клиентите. 

– По-ниски разходи за интеграция. Стандарти-
зираните услуги много лесно се комбинират и обе-
диняват, давайки възможност за бързо свързване
на коренно различни приложения. 

• Намаляване на риска. Използването на по-
малко на брой реизползваеми услуги дава възмож-
ност за по-голям контрол върху корпоративната и
ИТ политиката, което намалява рискът от грешки и
нежелано протичане на процес или процеси. 

Обединяването на концепцията SOA и техно-
логията "Уебуслуги" е подход, който вече измества
старите методи за интегриране на системи и при-
ложения. 

На това се дължи фактът, че SOA измества ста-
рите методи за интегриране на фирмените прило-
жения  като например EAI (Enterprise Application
Integration).  

Новите технологии като Web services и XML са
достатъчно добри, за изграждане на приложение,
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което да избави големите бизнес организации от
скъпите, бавни и неефективни системи. Използва-
нето на стандартните протоколи за уебуслуги реду-
цира сложността на EAI като позволява да се ак-
центира върху усъвършенстването на услугите и
да се улеснява и подпомага свързването на бизнес
организациите към хетерогенни среди и приложе-
ния.

Уебуслуги.

SOA, която е базирана на технологията "Уебус-
луги", е многослойна архитектура, която обхваща
множество взаимосвързани протоколи и стандар-
ти, които се използват за обмен на данни чрез ком-
пютърни мрежи между различни приложения, ра-
ботещи на различни платформи и написани на раз-
лични езици за програмиране Съществуват много
начини да се изградят SOA като се използват
уебуслугите. Фигура 1. представя илюстарция на
някои от от технологичните семейства, на които се
базира изграждането на подобна SOA.

Стандартите за уебуслуги като HTTP (Hyper-
text Transfer Protocol), XML (extensible Markup
Language), SOAP (Simple Object Access Protocol),
WSDL (Web Service Description Language) и UDDI
(Universal Description Discovery and Integration) оп-
ростяват създаването и консумирането на услуги и
позволяват обмен на данни между различни плат-
форми [10]. На фигура 2 е представена схема на
последователността от стъпки, които процесът на
предоставяне и консумиране на услуги в SOA, ре-
ализирана чрез технологията уебуслуги.

XML е форматът, който в най-голямя степен
покрива тези изисквания, тъй като отделя кодира-
нето на данните в текстовобазиран формат от про-

грамната логика и кода на потребителския интер-
фейс, което гарантира платформена независимост
и възможност за повторна и съвместна употреба
[8].

SOAP е базиран на XML комуникационен про-
токол, с чиято помощ различни приложения и соф-
туерни компоненти могат да комуникират през ин-
тернет. За да изпълни предназначението си, той е
разработен така, че да е платформено и езиково не-
зависим. Например една програма, работеща на
компютър под управлението на Windows, може да
комуникира свободно с друга, работеща под Linux,
използвайки за целта (HTTP). SOAP дава инструк-
циите как точно да се кодира HTTP хедърът и
съпътстващите XML файлове, съдържащи същин-
ската информация. Освен това задава и начина, по
който втората програма ще върне отговора си.

WSDL е спецификация на XML за описание на
уебуслугите от гледна точка на начина, по който
оперират. WSDL не описва предназначението, а
технологичните параметри, които са свързани със
съобщенията, които приема и връща услугата и
процедурите, които поддържа. Операциите и съоб-
щенията се описват абстрактно и се  "прикрепват"
към мрежов протокол.

Съвкупността от тези абстрактни описания да-
ва общото описание на услугата. WSDL е разширя-
ем и позволява описанието на различни протоколи,
които биха могли да бъдат използвани при комуни-
кация с уебуслугата.

UDDI е стандарт за описание на уебуслуги на
базата, на който се изграждат регистри на услуги.
Ключов фактор по отношение на полезността на
различните услуги е възможността те да могат да
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Фигура 1. Обединяване на концепцията SOA и
технологията уебуслуги.

Фигура 2.  Предоставяне и консумиране на услуги
в SOA, реализирана чрез уебуслуги.



бъдат откривани от съответните клиенти. Основна-
та му цел е да позволи на компаниите и разработ-
чиците да намират услугите, които са необходими
за осъществяването на е-бизнес. Така както търсе-
щите машини индексират и описват сайтове и
страници, така UDDI регистрите съдържат данни
за уебуслугите и позволяват търсене по различни
критерии.

Изводи.

Трябва да отбележим, че SOA не е синоним на
уебуслуги. Използването на технологията уебуслу-
ги не е единственият начин за реализация на архи-
тектура, ориентирана към услуги. Съществува
многообразие от технологии за осигуряване на вза-
имодействие между разпределени приложения и
осъществяване на обмен на данни между приложе-
нията. Като пример за такива технологии могат да
бъдат посочени RPC (Remote Procedure Call), RMI
(Remote Method Invocation) и CORBA (Common
Object Request Broker Architecture). Тези техноло-
гии се характеризират със сложност на реализаци-
ята, липса на универсалност на необходимото ни-
во и трудности в процеса на съчетаването им в
комплексни решения. 

Технологията уебуслуги, от друга страна, при-
добива все по-широка популярност и разпростра-
нение, защото се основава на използване на базис-
ни уебтехнологии и на общоприети, отворени и
формално независими от бизнес организациите
технологии.
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