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ÚVOD 

Žijeme v době, kdy je počítač, laptop nebo chytrý telefon přirozenou součástí lidského bytí  

a bez kterého, bychom se dnes už jen těžko obešli. Tato zařízení nám každodenně ulehčují 

život – od rychlé komunikace s přáteli přes internetové bankovnictví až po řešení pracovních 

úkolů. Dnes se již očekává alespoň základní znalost informačních technologií a schopnost pra-

covat s jednoduchými počítačovými programy a nástroji, které jsou systémem poskytovány uži-

vatelům. Počítače nebo jiná chytrá zařízení jsou nyní dostupná téměř každému, a to jak pro 

soukromé, tak pracovní účely. Z tohoto důvodu se klade čím dál větší důraz na jejich zapojení  

do běžného života, jednoduchost, funkcionalitu a hlavně jejich bezpečnost. 

Větší i menší společnosti se v dnešní době potýkají s obrovským množstvím dat. Pracují s růz-

nými informačními systémy, které jim pomáhají rozhodovat, zpracovávat a vhodně zobrazovat 

data, ať už v tabulkách nebo v grafech. V některých firmách se můžeme setkat s rozdělením dat 

a aplikací do několika segmentů. Aby bylo možné je efektivně využívat, je potřeba seskupit 

je na jedno místo a zajistit k nim přístup nejen z interní sítě společnosti, ale z jakéhokoliv místa 

na světě prostřednictvím vnější sítě. To je možné například využitím middleware aplikace. 

V této práci budou stručně popsány začátky vybraných middleware aplikací, porovnání jejich 

hlavních funkcí, způsobů zavedení, jejich zabezpečení a cenové dostupnosti. Další kapitola  

se zabývá hlubší komparací tří vybraných middleware aplikací. DreamFactory, která zastává 

funkci samostatné aplikace a dvěma aplikacím poskytujících tzv. Cloud computing – Microsoft 

Azure a Amazon AWS. Závěr celé práce hodnotí a doporučuje nejvhodnější middleware apli-

kaci pro malé a střední podniky.  

Cílem práce je výběr middleware-aplikace pro vybrané cílové využití. 
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1 MIDDLEWARE 

1.1 Co je to middleware? 

Pro splnění všech potřeb podniku potřebujeme více než jeden program. Například finanční od-

dělení bude potřebovat jiný program než výkonní manažeři.  Zároveň je někdy žádoucí,  

aby jinak rozdělené programy spolu spolupracovaly a poskytovaly nám zpracovaná data. 

K tomu nám může dopomoci middleware aplikace. Middleware aplikaci lze využít v různých 

odvětvích. Obsahuje různé funkce, které ulehčují práci, a v některých oblastech ji lze persona-

lizovat.  

Pro zvýšení a hlídání výkonu, lepší personifikaci, usnadnění správy a rozhodování, byla inte-

grována umělá inteligence – ta v Microsoft Azure dokáže například hlídat výkon databáze a při 

snížení výkonu provést důslednou analýzu a následný report s doporučením pro vylepšení.  

Definice middleware není přímo ustálený termín. V knihách, vědeckých časopisech i na inter-

netových stránkách lze nalézt velké množství různých definic, termínů a různých pohledů na 

ně. [23] [24]  

1.1.1 Definice middleware podle Microsoft Azure 

„Middleware je software, který je mezi operačním systémem a aplikacemi, které jsou v něm 

spuštěné. Middleware v podstatě funguje jako skrytá transakční vrstva a umožňuje komunikaci 

a správu dat pro distribuované aplikace. Někdy se označuje jako potrubí, protože propojuje dvě 

aplikace, aby se data a databáze mohly snadno přenášet prostřednictvím „trubky“. Použití 

middlewaru umožňuje uživatelům provádět požadavky, jako je odesílání formulářů ve webovém 

prohlížeči nebo povolení webovému serveru vracet dynamické webové stránky na základě pro-

filu uživatele.“ [1] 

Běžné příklady middleware softwaru zahrnují middleware databáze, middleware aplikačního 

serveru, middleware zaměřený na zprávy, webový middleware a monitorování a zpracování 

transakcí. Každý program obvykle zahrnuje služby pro zasílání zpráv, takže mohou různé apli-

kace komunikovat prostřednictvím architektur, jako je protokol SOAP, webové služby, REST 

(Representational State Transfer) a JSON (JavaScript Object Notation). Typ middleware který 

si společnost vybere, bude záviset na používané službě a typu informací, které je potřeba pře-

dávat. To může zahrnovat bezpečnostní ověřování, správu transakcí, fronty zpráv, aplikační 

servery, webové servery a adresáře. Middleware lze použít také pro distribuované zpracování, 

ve kterém k akcím dochází v reálném čase namísto odesílání dat tam a zpět. [1] [23] 
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1.1.2 Definice middleware podle Webopedia 

Jedna z definic popisuje middleware jako lepidlo, mezi dvěma různými aplikacemi, nebo jako 

instalatérské potrubí, kde mezi aplikacemi mohou data proudit. Middleware aplikace například 

propojuje databázový server a webový server, což umožňuje si prostřednictvím formuláře zob-

razeného ve webovém prohlížeči vyžádat data z databáze, a zároveň se vrátit na požadovanou 

webovou stránku založenou na uživatelském profilu a požadavku. [2][6] 

„Software that connects two otherwise separate applications. For example, there are a number 

of middleware products that link a database system to a Web server. This allows users to 

request data from the database using forms displayed on a Web browser, and it enables the 

Web server to return dynamic Web pages based on the user's requests and profile. 

The term middleware is used to describe separate products that serve as the glue between two 

applications. It is, therefore, distinct from import and export features that may be built into one 

of the applications. Middleware is sometimes called plumbing because it connects two sides of 

an application and passes data between them.“ [2] 

1.1.3 Definice middleware podle MuleSoft 

Společnost MuleSoft definuje middleware jako vrstvu mezi dvěma aplikacemi, která zajišťuje 

snazší komunikaci. Také se zde objevuje výraz „lepidlo“, které drží dvě aplikace pohromadě  

a umožňuje tak bezproblémovou komunikaci, bez nutnosti přímého přístupu těchto apli-

kací. [6][8] 

 „Middleware technologies are often employed to eliminate the pain of integration. A middle-

ware solution is essentially a layer between two systems that makes it easy for the two  

to communicate. It can be considered the glue that holds together applications, making sea-

mless connectivity possible without requiring the two applications to communicate directly. In 

a highly distributed environment in which businesses need to connect with legacy systems, cloud 

and SaaS applications, and business management software such as SAP and Salesforce,  

the role of a middleware technology is critical.“ [8] 

1.2 Důležité protokoly, zkratky a použité výrazy 

Tato část obsahuje výčet dalších důležitých pojmů a zkratek, kterým je třeba porozumět,  

jako jsou například některé protokoly a jiné použité výrazy. Jedná se pouze o základní prvky 

pro oblast middleware aplikací.  
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1.2.1 Simple Object Access Protocol (SOAP) 

Tento protokol je důležitý pro komunikaci pomocí internetu. Je to protokol, který prostřednic-

tvím HTML a SMTP posílá a přijímá zprávy ve formátu XML. SOAP poskytuje komunikační 

cestu mezi aplikacemi, které pracují na různých operačních systémech s různými technologiemi  

a v jiných programovacích jazycích. Slouží pro snadné volání vzdálených procedur. [9] 

Obrázek 1: SOAP model 

 

Zdroj: [10] 

1.2.2 REST API 

REST je architektura API, která umožňuje přistupovat k datům a provádět nad nimi CRUD 

operace. REST je orientován datově, nikoliv procedurálně a je implementován pomocí HTTP. 

Tento protokol poskytuje určitý standard, díky kterému lze použít cizí API nebo naopak nabízet 

vlastní, velkému množství dalších uživatelů. [31] 

REST implementuje čtyři operace:  

• GET – získání dat 

• POST – vytvoření 

• PUT – úpravy (upraví celý zdroj – chová se jako SET) 

• DELETE – smazání 
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Obrázek 2: Vrstvy protokolů REST a SOAP 

Zdroj: [30] 

JavaScript Object Notation (JSON) 

Datový formát JSON je způsob zápisu dat nezávislý na počítačové platformě, určený pro je-

jich přenos. Data mohou být organizována v polích nebo agregována v objektech. Vstupem  

je libovolná datová struktura (číslo, řetězec, boolean, objekt, nebo z nich složené pole), výstu-

pem je vždy řetězec. Složitost hierarchie vstupní proměnné nemusí být nijak omezena. Na-

vzdory názvu, JSON je zcela obecný a může sloužit pro přenos dat (navíc čitelných pro člověka) 

v libovolném programovacím nebo skriptovacím jazyce. Data, zapsaná metodou JSON, mohou 

být uložena a přenášena v souborech, častěji ale přenos probíhá v prostředí intranetu nebo in-

ternetu (např. s použitím technologie AJAX). [11] 

1.2.3 XML – RPC 

V dnešní době se už tento protokol skoro nepoužívá. Nahradil ho již zmiňovaný protokol 

SOAP. Je to soubor pravidel, které nám říká, jak správně použít funkční a standardizované 

technologie pro potřeby RPC. Tento protokol umožňuje aplikacím komunikaci mezi různými 

programovacími jazyky, počítačovými architekturami a operačními systémy. [12] 

 

1.3 Cloud Computing 

Principem cloud computingu je poskytovat infrastrukturu, platformu a softwarové balíčky jako 

službu dostupnou napříč internetem. Nesporná výhoda je možnost vzdáleného přístupu jak uži-

vatelům, tak IT správcům odkudkoliv. [13] 
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Obrázek 3: Cloud computing schéma 

Zdroj: [32] 

Spolu s rychlým rozvojem cloud computingu se rychle rozvíjely také metody a strategie jeho 

užití a způsob jeho nasazení pro splnění specifických potřeb zákazníků a uživatelů. Každý typ 

cloudové služby a jednotlivé metody jeho nasazení nabízejí rozdílné stupně kontroly, flexibility 

a správy. Pomáhají vývojářům a IT oddělením soustředit se na hlavní cíle jejich práce, a zbavuje 

je starostí s udržováním, aktualizováním a rozšiřováním vlastní privátní infrastruktury.  

Aby bylo možné efektivně vybrat vhodnou metodu pro řešenou situaci, je nejprve potřeba po-

rozumět tomu, co konkrétní metody znamenají, jaký mají rozsah a k čemu se hodí nejlépe. [16] 

1.3.1 IaaS 

IaaS podle Azure 

IaaS je výpočetní infrastruktura, která je dostupná online. Nahrazuje lokální infrastrukturu tím, 

že všechny fyzické servery nahradí virtuálními servery od poskytovatele cloud computingu. 

Odpadají tak starosti s nákupem a údržbou vlastních prostředků. Rychlá škálovatelnost pro-

středků podporuje flexibilnější operace v rámci organizace. Všechny prostředky se nabízí  

jako samostatné servisní komponenty, se kterými lze pracovat odděleně. [15] 
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Obrázek 4: IaaS služba Azure 

Zdroj: [15] 

IaaS podle AWS 

Infrastruktura jako služba, poskytuje základní stavební bloky pro cloudové IT a také síťový 

přístup ke službám, počítačům (jak virtuálním, tak vyhrazeným hardwarům) a úložišti dat. IaaS 

poskytuje vysokou úroveň flexibility a možnosti správy pro uživatele přes dostupné IT zdroje. 

[13] 

„Infrastructure as a Service, sometimes abbreviated as IaaS, contains the basic building blocks 

for cloud IT and typically provide access to networking features, computers (virtual or on de-

dicated hardware), and data storage space. Infrastructure as a Service provides you with  

the highest level of flexibility and management control over your IT resources and is most si-

milar to existing IT resources that many IT departments and developers are familiar with 

today.“  [13] 

Obrázek 5: IaaS podle AWS 

Zdroj: [13] 

1.3.2 PaaS 

PaaS podle Azure 

Platforma jako služba poskytuje prostředí pro vývoj a správu přímo v cloudu. Umožňuje nasa-

zení od jednoduchých aplikací až po komplexní podnikové aplikace. Stejně jako u IaaS zahr-

nuje i PaaS infrastrukturu (výpočetní výkon, úložiště a síťové připojení), ale kromě toho také 

middleware, vývojové nástroje, správu databáze, služby BI a další nástroje. PaaS mimo jiné 
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podporuje celý životní cyklus webové aplikace: sestavení, testování, nasazení, správu a aktua-

lizace. Vývoj aplikací lze urychlit použitím integrovaných softwarových komponent. [14]  

Obrázek 6: PaaS služba Azure 
Zdroj: [14] 

PaaS podle AWS 

Platforma jako služba odstraňuje povinnost organizací spravovat jejich vlastní spodní in-

frastrukturu, jako je například hardware nebo operační systém. Tím jim umožňuje zaměřit  

se na nasazení a správu samotné aplikace.  Všechnu údržbu hardware a operačního systému 

bude společnost u které je tato služba koupena, zajišťovat za uživatele. [13] 

„Platforms as a service remove the need for organizations to manage the underlying in-

frastructure (usually hardware and operating systems) and allow you to focus on the deployment 

and management of your applications. This helps you be more efficient as you don’t need  

to worry about resource procurement, capacity planning, software maintenance, patching,  

or any of the other undifferentiated heavy lifting involved in running your application.“ [13] 

Obrázek 7: PaaS podle AWS 

Zdroj: [13] 
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1.3.3 SaaS 

SaaS podle Azure 

Software jako služba umožňuje uživatelům využívat softwarové aplikace, kterým je umožněn 

vzdálený přístup, v prostředí cloudu. Obvyklými příklady jsou kalendáře, e-mail nebo kance-

lářské nástroje (např: Microsoft Office 365). K aplikacím se obvykle přistupuje pomocí webo-

vého prohlížeče. O potřebnou infrastrukturu ani platformu se uživatelé nemusí starat. [18] 

Obrázek 8: SaaS podle Azure 

Zdroj: [18] 

SaaS podle AWS 

Software jako služba nabízí kompletní produkt který pracuje, a je spravován jeho poskytovate-

lem. V mnoha případech ji využívají koneční uživatelé.  Pro koncového uživatele je tedy do-

stačující, zaměřit se na samotné využití produktu. Konkrétním příkladem může být e-mailová 

schránka ve webovém prohlížeči, kde lze odesílat a přijímat e-maily i bez toho, aby musel mít 

konečný uživatel znalost serverů a operačních systémů na kterých tato služba pracuje. [13] 

„Software as a Service provides you with a completed product that is run and managed by the 

service provider. In most cases, people referring to Software as a Service are referring to end-

user applications. With a SaaS offering you do not have to think about how the service is ma-

intained or how the underlying infrastructure is managed; you only need to think about how 

you will use that particular piece software. A common example of a SaaS application is web-

based email where you can send and receive email without having to manage feature additions 

to the email product or maintaining the servers and operating systems that the email program 

is running on.“ [13] 
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Obrázek 9: SaaS podle AWS 

Zdroj: [13] 

1.4 Malé a střední podniky (MSP) 

Obsah této bakalářské práce je vztažen k malým a středním podnikům. Tyto podniky bývají 

charakteristické svou strukturou a do jisté míry ucelenými požadavky v oblasti informačních 

technologií. Základními kritérii pro posouzení velikosti podnikatele jsou: počet zaměstnanců, 

výše ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy, tedy velikost jeho aktiv. Tato data jsou vždy 

vztažena k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období za jeden kalendářní rok.  

Obecná kritéria stanovená pro skupinu definovanou jako střední podnik jsou v ekonomické ter-

minologii uváděna následovně: 

• Zaměstnavatel zaměstnává více než 50, ale méně než 250 zaměstnanců 

• Roční obrat nepřesáhne 50 milionů EUR nebo bilanční suma roční rozvahy nepře-

sáhne 43 milionů EUR 

Malé podniky jsou pak stanoveny na základě následujících ukazatelů:  

• Zaměstnavatel zaměstnává více než 10, ale méně než 50 zaměstnanců 

• Roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR 

Kromě těchto dvou skupin ekonomika pracuje ještě s dvěma dalšími skupinami. Tou první jsou 

velké podniky, které přesahují kritéria stanovená pro střední podnik a tou druhou jsou mikro 

podniky (drobní podnikatelé), kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejich roční obrat  

nebo bilanční suma nepřesáhne 2 miliony EUR. 

Zařazení do konkrétní podnikatelské skupiny je závislé i na partnerských podnicích, se kterými 

má konkrétní podnikatel finanční vazby, aniž by se jeden či druhý přímo či nepřímo ovládali 

navzájem.  [17] 
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2 MIDDLEWARE APLIKACE  

Obecných middleware platforem, které lze použít na většinu middleware požadavků  

je velice málo. Přesto jsou velice specifické a jen těžko se dají mezi sebou porovnat. Takové 

obecné aplikace se dají pak systémově integrovat na cokoliv co poskytuje data nebo funkce ve 

standardizovaném formátu. [67] 

Mnohem častěji se setkáváme s podnikovými aplikacemi vytvořenými na zakázku tzv. aplikace 

na klíč, které nějaký proprietární middleware již vlastní. Takový middleware nelze použít na 

jiné účely, například middleware u IPTV v set top-boxu, přímo komunikuje s middleware ser-

verem poskytovatele služby. Pokud změníme poskytovatele, daný set-top box přestane fungo-

vat a musí se znovu naprogramovat. [66] 

2.1 Doporučení aplikace 

V úvodu této kapitoly bylo zmíněno, že jednotlivé middleware aplikace se od sebe liší,  

takže není možné zvolit množinu kritérií, podle kterých by bylo možné vybrat vhodný middle-

ware anebo jsou již integrovány v takzvaných softwarech na klíč, kde zastávají danou funkci 

a nelze provést další systémovou integraci. Nelze použít žádné z metod vícekriteriálního roz-

hodování jako je například: 

• Fullerova metoda 

• Bodovací metoda 

• Saatyho metoda 

Cloud computingové platformy, jsou vhodným příkladem vícekriteriálního rozhodování, kde 

lze stanovit kritéria typu cena, dostupnost, množství poskytovaných funkcí atp. Na rozdíl od 

toho jsou middleware aplikace, které mohou být obsaženy v cloud computingových aplikacích, 

kde tyto věci nelze určit. Proto je tato práce pojata pouze jako doporučení. [64] 

2.2 DreamFactory 

DreamFactory software je označován jako světově první service-based aplikace v minulém de-

setiletí, který začal vznikat v Silicon Valley a Atlantě. Je zaštiťován firmou NEA, která inves-

tuje do technologií a zdravotnictví. DreamFactory je Open Source licence (OSS), což znamená, 

že je umožněn přístup ke zdrojovému kódu softwaru, a jej libovolně upravovat.  

DreamFactory Service Platform (DSP) poskytuje vývojářskou platformu, která kompletně za-
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jišťuje backendové řešení pro správu uživatelů služeb a dat přes REST API. V roce 1998 pra-

covala s XML-RPC technologií, SOAP v roce 2002, REST a JSON v roce 2004. Jakožto tech-

nologie, která se skrývá za webovými službami, začali programovat aplikace pro partnerské 

platformy, jako je třeba první AppExchange aplikace pro DreamTeam v roce 2006. Některé 

aplikace byly také naprogramovány právě pro Amazon Web a Microsoft Azure. V roce 2009 

byly vytvořeny jejich vlastní servisní platformy, které byly následně nainstalovány na IaaS 

cloud, včetně Amazon Webu a Azure. Během vzestupu mobilních zařízení a tabletů bylo zjiš-

těno, že na trhu nebyla vhodná Open Source REST API platforma, která by se dala vhodně 

použít, proto byli vývojáři z DreamFactory nuceni o vytvoření své vlastní platformy. Dream-

Factory software může být nainstalován na jakýkoliv server připojený na SQL nebo NoSQL 

databázi. [3] 

Obrázek 10: DreamFactory schéma 

Zdroj: [34] 

2.3 Microsoft Azure 

Microsoft Azure je neustále se rozšiřující sada cloudových služeb, které pomáhají organizacím 

překonávat překážky v podnikání. Nabízejí svobodu při sestavování, správě a nasazování apli-

kací v rozsáhlé globální síti pomocí nástrojů a architektur. [4] 

Microsoft Azure se dříve jmenovala Windows Azure. Tato sada cloudových služeb byla nasa-

zena a zpřístupněna v roce 2008 a ze začátku podporovala pouze .NET Framework. O rok poz-

ději byly zpřístupněny i další vývojářské jazyky postavené na .NET jako je C#. To umožňovalo 

vývojářům vytvářet webové aplikace. Z počátku tyto servery pracovaly na Microsoft SQL ser-

ver a tak nebylo možné přistupovat k datům pomocí SQL jazyka. Jazyk byl primárně vytvořen 
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pro podporu aplikací, které fungovali na Microsoft Azure, který poskytoval jednoduší a škálo-

vatelnější druh uložiště. Poskytoval komunikační dotazy mezi komponenty Azure a dokonce 

poskytovat formulář s přímým dotazovacím jazykem. [4] 

2.3.1 Microsoft Azure podle CCV 

Microsoft Azure je bezpečné úložiště pro data a aplikace, které umožňuje využívat HW a SW 

infrastrukturu bez starostí o jejich správu formou služby. Je to kompletní platforma pro clou-

dová řešení. Pomáhá rychle vytvářet, nasazovat, škálovat a spravovat aplikace a naplno se tak 

přizpůsobit aktivitám zákazníka. [5] 

Obrázek 11: Microsoft Azure  

 

Zdroj: [35] 

2.4 Amazon AWS 

Amazon Web Service (AWS) byl poprvé spuštěn v roce 2002. V začátcích disponovala tato 

platforma pouze pár základními nástroji a službami. V roce 2003 přišel Chris Pinkham a Ben-

jamin Black s návrhy, kdy jeden z nich popisuje kompletně standardizovanou, automatizova-

nou infrastrukturu, která do velké míry spoléhá na webové služby pro potřeby typu úložiště dat, 

které by již pracovalo lokálně. Dalším z návrhů byl nápad na prodej přístupů na virtuální server 

jako službu. Tento nápad byl o rok později uskutečněn a za pomoci SQS jazyka zpřístupněn 

veřejnosti.  

V roce 2006 začal AWS nabízet IT infrastrukturu pro podniky formou webové služby nyní 

známou jako cloud computing. Kombinoval tři základní služby poskytované Amazon S3, kte-

rými jsou: Cloudové uložiště, SQS a EC2. Tato kombinace měla pomoci vývojářům zaměřit  

se spíše na samotný produkt, než na starosti okolo správy a údržby výpočetní techniky a na 
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dostatek místa, kde potřebná data bezpečně uchovávat. V roce 2013 začala mezioborová tré-

ninková podpora a dovednostní standardizace. AWS začal nabízet certifikační program pro Po-

čítačové inženýry s výhradním zaměřením na cloud computing.  

V roce 2016 se stali partnery Digital Currency Group a vytvořili laboratorní podmínky,  

které umožnovaly experimentovat s blockchainovou technologií. 

Na počátku roku 2018 bylo spuštěno automatické škálování služeb. [33] 

Obrázek 12: Amazon Web Service 

Zdroj: [36] 

2.5 IBM Cloud a Oracle Middleware 

Podobně jako Microsoft Azure a AWS Cloud fungují další cloudové aplikace jako je například 

IBM Cloud a Oracle Cloud. Obě tyto webové aplikace mají spoustu funkcí stejných nebo ale-

spoň hodně podobných jako má Azure a AWS, obě jsou tak vhodné jako alternativní možnost. 

Oracle Middleware nabízí možnost vybrat si oblast zájmu a tím přesně přiřadit vhodné služby. 

Když byla vybrána oblast zájmu například dodavatelský řetězec, tak Oracle cloud hned vybral 

služby typu: „zásobování, logistika, životní cyklus produktu atp.“. [28] [37] 
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2.6 eOP middleware (eObčanka) 

Tato middleware aplikace je vytvořena ministerstvem vnitra ČR. Byla vybrána, k demonstraci 

toho, jaké aplikace mohou spadat do skupiny middleware. Tato aplikace funguje pro identifi-

kaci uživatele vůči online službám kvalifikovaných poskytovatelů. Zároveň slouží pro přihlá-

šení na webové stránky zejména stránek veřejné správy. [27] 
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3 ŠKÁLOVATELNOST SERVEROVÝCH PROSTŘEDKŮ 

Škálovatelnost cloudových platforem je mnohem složitější z pohledu dané organizace,  

ovšem mnohem jednodušší z pohledu uživatele. Škálovatelnost prostředků Azure a AWS jsou 

poskytovány jako služba. Kromě toho, že se platí za funkce, které zákazník právě využívá, tak 

může také zarezervovat potřebný výkon pouze pro jeho účely. AWS konkrétně píše:  

„AWS Auto Scaling monitors your applications and automatically adjusts capacity to maintain 

steady, predictable performance at the lowest possible cost. Using AWS Auto Scaling, it’s easy 

to setup application scaling for multiple resources across multiple services in minutes.  

The service provides a simple, powerful user interface that lets you build scaling plans for many 

resources.“ [57] 

Škálovatelnost se dělí do několika kategorií. Vertikální škálování, horizontální škálování  

a cloudové škálování. [21] 

3.1 Vertikální škálování 

Vertikální škálování se vyznačuje tím, že se mění kvalita nikoliv kvantita. Pro větší výkon se 

zařízení se například vyměňují prostředky serveru za výkonnější, přidávají se další RAM pa-

měti a montují se další nebo větší disky. V dnešní době se do tohoto škálování zařadila také 

rychlost internetu a další.  

3.1.1 Default SQL Database 

Každá DreamFactory instance má defaultní SQL databázi, která je určena pro uchování in-

formací o uživatelích, uživatelských rolí, službách a dalších objektech, které jsou potřeba pro 

chod platformy. Základní instalace, kterou lze najít na webové stránce zahrnuje již standardně 

základní SQL databázi, ovšem lze ji jednoduše změnit na jakoukoliv jinou podle potřeb uživa-

tele. Pokud je tato databáze přesunuta do online verze, DreamFactory si automaticky vytvoří 

další systém tabulek, který je potřeba pro správu platformy. V této defaultní databázi jsou také 

uchovávány scripty, které upřesňují chování požadavků a odpovědí uživatelům. Vše, co by 

mohlo zrychlit aktivitu této databáze zároveň pomáhá zlepšit výkon celé platformy. [21] 

3.1.2 Local File Storage 

Každá instance potřebuje mít lokální uchovávání souborů pro HTML5 hostování webové apli-

kace. Každé aplikaci je přiděleno místo, kam mohou jednotlivé aplikace defaultně ukládat své 

HTML, CSS a další soubory. Přístup k těmto souborům razantně ovlivňuje výkonnost middle-

ware aplikace. [21] 
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3.1.3 Persistent Storage 

DreamFactory používá trvalé lokální úložiště primárně na dva účely. Prvním je celosystémové 

uchovávání cache, souborů a zdrojů hostovaných aplikací. Některé PaaS systémy, jako je třeba 

Pivotal nebo Heroku, toto trvalé lokální úložiště nepodporují. Systémy, které musí používat 

paměť pro uchovávání cache a ostatních soborů potřebných pro správnou funkci na Dream-

Factory platformě, jako je například Redis, musí k tomuto účelu využít nově vytvořených clou-

dových uložišť, ať už AWS S3 nebo Azure Blob. [21] 

3.1.4 External Data Source 

DreamFactory umožňuje provázání libovolného množství externích zdrojů a podporuje různé 

typy databází jako je MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, DB2, S3, MongoDB, Dyna-

moDB, CouchDB, Cloudant a další. Některé NoSQL databáze jsou speciálně navrženy na 

klustrovaném hardware pro jejich velkou škálovatelnost. V těchto případech slouží Dream-

Factory jako proxy pro externí systémy, kde přebírá výkonnost dané databáze s dodatečnou 

režií pro každé REST API volání. Vývojáři DreamFactory ještě dodávají: 

„DreamFactory adds a security layer, a customization layer, normalizes the web services,  

and implements role-based access control for each service.“ [21] 

3.2 Horizontální škálování 

Horizontální škálování se používá pro zlepšení výkonu middleware aplikace rozprostřením zá-

těže na více serverů. Na rozdíl od vertikálního škálování se klade důraz na kvantitu  

než na kvalitu. [21] 

3.2.1 Multiple Servers 

Více serverová architektura napomáhá celkovému výkonu. Pro rozdělení REST API požadavků 

mezi všechny připojené servery se používá load balancer. Umožňuje také zprostředkovat test 

serveru, zda je kompletně v pořádku a pokud ne, tak ho automaticky odstraní ze seznamu,  

to pomáhá udržovat, vždy nejlepší výkon aplikace. Tak jako AWS a Azure používá Dream-

Factory JSON Web Token, který slouží pro uživatelskou autentizaci a relaci v kompletně bez 

stavovém okolí. Proto může být REST API požadavek poslán na jakýkoliv webový server bez 

nutnosti dalšího získávání uživatelské relace či jeho stavu napříč všema serverama. [21] 
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Obrázek 13: Multiple servers DreamFactory 

Zdroj: [21] 

3.2.2 Mutlitple Databases 

Defaultní SQL databáze může být vylepšena několika cestami. Jedna z možností je například 

udělat obraz databáze nebo vytvořit takzvaný databázový cluster pro nejen zvýšení výkonu,  

ale například stability databáze. [21] 

3.3 Cloudové škálování 

Cloudové škálování je mnohem složitější proces než, rozšíření IT infrastruktury v rámci firmy. 

Proč tomu tak je? Poskytovatelé IaaS služeb, zaručují a přiřazují určité prostředky svým klien-

tům, a nemůže se stát, že klienti nedostanou takový výkon nebo místo na disku, jaký si zarezer-

vují. Zatím co ve firmě, když se zprovozní nový výkonný server, tak jeho prostředky zůstávají 

pro celkové využití dané firmě. 
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4 SLUŽBY A FUNKCE MIDDLEWARE APLIKACÍ 

 Existuje pouze pár middleware aplikací, které slouží pro obecné účely. V takovém případě  

se dají použít takřka pro všechny účely, kde aplikace poskytuje nějaká data nebo funkce  

ve standardizovaném formátu. Integrace ovšem takových aplikací je velice náročný proces  

a tak se stává předmětem profesionálních firem. [67] [7] 

4.1 Autentizace a Autorizace 

Všechny tři srovnávané aplikace – Microsoft Azure, AWS Cloud a DreamFactory, používají 

nejmodernější metody autentizace a autorizace a všechny je lze snadno implementovat ostatním 

aplikacím.  

● Autentizace – ověřování, identifikace pravosti identity 

● Autorizace – dává oprávnění pro určitou činnost [38] 

Ověřování(autentizace) je proces, kde jedna strana vyzve druhou k poskytnutí svých správných 

přihlašovacích údajů. Vzniká tak objekt, který následně slouží k řízení identity a přístupu.  

Při zadání legitimních přihlašovacích údajů se potvrzuje, že se jedná o osobu za kterou se vy-

dává. Někdy se zkráceně používá slovo AuthN. [40] 

Autorizace přiřazuje oprávnění ověřovanému objektu podle přiděleného zabezpečení. Určuje, 

ke kterým datům má ověřovaný povolený přístup a co s nimi můžete dělat. Někdy se zkráceně 

používá slovo AuthZ. [40]  

Microsoft Azure a AWS Cloud mají hodně podobnou koncepci. Diferenciaci lze pozorovat 

v rozdělení funkcí. Microsoft Azure implementuje všechny funkce do jedné velké skupiny  

a tou je služba Azure Active Directory, zatímco AWS Cloud stejné funkce rozděluje do více 

částí. [7] 

Nelze jednoznačně určit, která z těchto aplikací by se z pohledu funkcí lépe hodila pro malé  

a střední podniky, neboť funkce, kterými disponují v ohledu autorizace a autentizace dostačují 

pro obě skupiny.  

4.1.1 DreamFactory 

Autorizace a autentizace u DreamFactory se přizpůsobuje moderním technologiím dnešní doby, 

a to jak na webovém rozhraní, tak jako telefonní aplikace. Poskytuje různé nástroje pro metody 
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přihlášení, kontroluje ho podle role, kterou uživatel zastupuje nebo podle toho, k jakým zdro-

jům byl udělen přístup. Z tohoto pohledu tak poskytuje bezpečnou, a škálovatelnou platformu 

se širokým záběrem pro autentizaci a autorizaci. 

DreamFactory odděluje administrátory od ostatní uživatelů. Každá instance musí mít nakonfi-

gurovaného alespoň jednoho administrátora. Administrátor se může do aplikace přihlásit, vyu-

žít konzoli, vykonávat API volání, nemá žádná omezení v oblasti rolí a nepotřebuje využít API 

klíče k přístupu.  

Každá aplikace má unikátní API klíč, a všichni uživatelé kromě administrátora jsou povinni  

se jím prokázat. Role uživatele jsou přiřazeny ke každé aplikaci samostatně, což umožňuje 

značnou flexibilitu uživatele. Uživateli jsou přiřazena různá práva podle přístupu do jednotli-

vých aplikací systému. Každá aplikace má funkci defaultního přiřazení rolí, takže pokud není 

role automaticky nastavena, přiřadí se uživateli definovaná základní role.  

Změny, které provede administrátor, jsou ihned aplikovány do všech připojení. Většina systé-

mových zdrojů je stavově aktivní nebo neaktivní. Když administrátor deaktivuje profil uživa-

tele, roli uživatele, aplikaci nebo službu, je ihned odepřen přístup jakémukoliv dalšímu pokusu 

o připojení. Tedy přiřazený token se tak stane neplatný. 

Je zde podporováno standardní přihlášení pod přihlašovacím jménem a heslem. Je také možnost 

se přihlásit pomocí OAuth poskytovatele a také LDAP a Active Directory. [39] 

JSON Web Token (JWT) 

JSON Web Token je technologie, která slouží k autentizaci a správě relací. JWT je jednoduchý 

JSON standard orientovaný na předávání požadavků mezi klientem a serverem ve webovém 

rozhraní. Tyto požadavky jsou zašifrovány, digitálně označeny a pomocí standardního formátu 

je k nim přiřazen token pro připravení bezpečné URL použitelné ve webovém prohlížeči. [39] 

OAuth 

DreamFactory podporuje autentizaci pomocí OAuth služby. Vývojáři mohou povolit konco-

vým uživatelům přihlášení pomocí pověřených stránek jako je Facebook, Twitter, Google, Lin-

kedIn nebo GitHub. 

Nasazení OAuth služby do aplikací lze i bez kódování na straně serveru. Mimo již zmiňovaných 

stránek je možnost se ještě připojit pomocí Bitbucket, Microsoft Live a Azure Active Directory. 

Právě Azur Active Directory je hlavní služba společnosti Microsoft, která zabezpečuje autori-

zaci a autentizaci. 
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OAuth v instanci DreamFactory funguje stejně jako jakákoliv jiná služba v této společnosti. 

Služba OAuth začíná v administrátorské konzoli a s použitím záložky služby, lze snadno nasta-

vit její detaily, jako je klíč nebo přesměrovaní URL. Stejně tak je možnost nastavit defaultní 

nebo specifické role aplikace. [39] 

Active Directory (AD) / LDAP 

DreamFactory má vestavěnou podporu Active Directory pomocí LDAP. Vývojáři mohou po-

skytnout uživatelům přihlášení prostřednictvím jejich podnikových nebo korporátních přístu-

pových údajů. Jejich uživatelské jméno a heslo tak zůstane stejné a není třeba vytvářet a pama-

tovat si nové přihlašovací údaje. Lze i jednoduše importovat skupiny uživatelů v rámci organi-

zace včetně jejich rolí. [39] 

4.1.2 Microsoft Azure 

Microsoft Azure disponuje různými bezpečnostními funkcemi a procedurami. Obsahuje stejné 

metody, jako DreamFactory aplikace. Tyto nejmodernější techniky pomáhají k bezpečnému  

a centrálnímu přihlašovaní a přístupu. Metody jsou implementovány do služeb, které Azure 

nabízí. Administrátor tak může zvolit metodu, kterou v určitou chvíli aplikuje. Službu Azure 

AD tak lze považovat za vhodný nástroj pro správu identit. Celou aplikaci lze jednoduše nasta-

vit tak, aby každý uživatel, který se přihlásí, měl přístup jen k tomu, k čemu mu bylo přiděleno 

oprávnění. 

Azure Active Directory (Azure AD) 

Azure AD je služba, která spravuje identity a přístupy jednotlivých organizací, skupin uživatelů 

nebo jednotlivcům. Lze jej využít k přístupu jak externím, tak interním prostředkům.  

● Externí prostředky, jsou aplikace, které Azure nabízí (SaaS). 

● Interní prostředky, jsou aplikace ve firemní síti. 

Jednotné přihlášení (SSO), je metoda přihlášení, která ulehčuje uživatelům přihlašování  

se k firemním prostředkům, webovým aplikacím nebo zařízením připojených k doméně pro-

střednictvím jednoho přihlášení. Správcům tato možnost usnadňuje správu uživatelských pří-

stupů. [41] 
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Proč používat Azure AD? 

Administrátor má možnost kontrolovat přístupy k důležitým zdrojům nebo aplikacím jednotli-

vých uživatelů, pro velmi citlivá data lze vynutit více faktorovou autentizaci a tak lépe zabez-

pečit přístup a zároveň lze Azure AD propojit s firemním Windows server AD, čímž dojde  

k vzájemnému prolnutí uživatelských účtů. 

Pro vývojáře aplikaci Azure AD poskytuje jednotný přístup (SSO) do všech aplikací a také API, 

která slouží jako vhodný nástroj pro sestrojení personalizované aplikace. [41] 

Obrázek 14: Identifikace uživatele v Azure AD 

Zdroj: [40]  

Na příkladu lze demonstrovat základní scénář, ve kterém se vyžaduje identita: uživatel ve we-

bovém prohlížeči se musí ověřit pro webovou aplikaci.  

● Azure AD je zprostředkovatelem identity. Zprostředkovatel identity přímo zodpovídá 

za ověření identity uživatelů a aplikací existujících v organizačním adresáři  

a při úspěšné autorizaci těchto uživatelů a aplikací vydává tokeny zabezpečení. 

● Všechny aplikace, které chtějí provádět ověření identity službou Azure AD, musí být  

v Azure AD zaregistrovány. Azure AD aplikace pak zaregistruje a jednoznačně identi-

fikuje tyto uživatele v adresáři. 
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● Pro úspěšné přihlášení uživatele do aplikace musí aplikace ověřit jeho uživatelský token 

zabezpečení. Pokud kontrola tokenu proběhne v pořádku, uživateli je umožněn pří-

stup. [41] 

Aplikační model Azure AD 

Aplikační model Azure AD zastupuje dvě hlavní funkce. Za prvé má za úkol identifikovat apli-

kace podle toho, jaký ověřovací protokol podporuje. To zahrnuje vytvoření identifikátorů, URL 

adres a tajných kódů souvisejících s ověřováním. Za druhé má během uživatelské žádosti  

o token za úkol zpracovat a případně udělit souhlas. [41] 

4.1.3 AWS autentizace a autorizace 

AWS Identity, Directory, and Access Services zabezpečuje správu autorizace, autentizace  

a řízení v AWS cloudu. Tyto služby umožňují bezpečně spravovat přístup k AWS účtům a in-

frastruktuře z jakéhokoliv zařízení. AWS umožňuje migrovat již připravené uživatele například 

ze serverové Active Directory do AWS cloudu. Za účelem ulehčení autentizaci uživatele, nabízí 

AWS Cloud jednoduché řešení, přenesení uživatele od poskytovatele identity sociálních stránek 

jako je například Facebook nebo Amazon. Další službou kterou ASW Cloud poskytuje, je stejně 

jako u Azure AD přístup do aplikací pomocí firemních přístupových údajů. AWS pomůže  

se správou přístupu k důležitým zdrojům, umožňuje rozdělení uživatelů do skupin a nastavení 

přístupových práv k určitým aplikacím a zdrojům. [42] 

AWS Cloud Directory 

Amazon Cloud Directory je výborně dostupný adresářový sklad identit. Tento adresář se rozši-

řuje automaticky až na stovky tisíc objektů, které jsou potřeba pro aplikace. To pomáhá vývo-

jářům soustředit se na vývoj a správu aplikací namísto správy adresářové struktury. Na rozdíl 

od ostatní adresářových souborů, Cloud Directory neomezuje organizaci objektů v jedné fixní 

hierarchii. Naopak, Cloud Directory může organizovat adresářové objekty ve vícenásobných 

hierarchiích tak, aby podporovala jakékoliv organizační potřeby a vazby napříč adresářem.  

Cloud Directory je specializovaný grafový adresář, který obsahuje důležitý prvek pro vývojáře, 

díky kterému mohou například: 

● Jednoduše vytvořit adresářovou aplikaci bez komplikací s nasazením, globálním škálo-

váním, dostupností a výkonem.  
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● Vytvořit aplikaci, která poskytuje uživatelskou a skupinovou správu, správu oprávnění 

a podmínek, seznam zařízení, správu zákazníků, adresní knihu nebo aplikační a pro-

dukční katalog.  

● Definovat nové adresářové objekty, které rozšiřují cestu k dosažení cílů a potřeb jed-

notlivých aplikací a také s redukcí kódu, který je k tomu potřeba. [43] 

AWS Directory Service 

AWS Directory Service, známý taky jako AWS Managed Microsoft AD, poskytuje místo, které 

umožňuje spravovat Active Directory v AWS Cloudu. Pro správu Microsoft AD není zapotřebí 

žádné synchronizace nebo přepisování již existujících dat. Není složité porozumět administra-

tivním nástrojům Active Directory a je tedy snadné vytvořit další užitečné funkce, jako napří-

klad nastavení různých politik na skupinu nebo SSO. Na tuto službu se pojí další užitečné 

funkce, které AWS Cloud nabízí. Například AWS EC2. [44] 

„Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) is a web service that provides secure, resiza-

ble compute capacity in the cloud. It is designed to make web-scale cloud computing easier for 

developers.“ [25] 

4.2 Scriptování a programování  

Scriptování a programování je jednou z nejdůležitějších funkcí, které middleware aplikace ob-

sahují. Tyto funkce umožňují přizpůsobit platformy potřebám jednotlivých organizací. 

Všechny vybrané middleware aplikace disponují množstvím programovacích a skriptovacích 

jazyků. Tyto scriptovací a programovací jazyky slouží k optimalizaci, rozšíření funkcí jednot-

livých aplikací a tvorbě nových funkcí, které mohou organizace využít. U mikro podniků  

a malých podniků se neočekává, že budou logiku kódu používat u stejného množství funkcí 

jako střední podniky. Pro úpravu platformy je vhodná DreamFactory aplikace, která umí 

vhodně upravit, propojit nebo přidat některé základní funkce. V podnicích střední velikosti lze 

předpokládat, že poptávka po funkcích bude větší a tak je vhodné zvážit využití cloudové plat-

formy. Ty nabízí více dodatečných funkcí, které lze mezi sebou vhodně propojit. 

4.2.1 DreamFactory 

DreamFactory podporuje scriptování na straně serveru, pro rychlé a jednoduché přizpůsobení 

takřka všech koncových bodů REST API. To umožňuje lépe zahrnout obchodní logiku jako  

je validace, spouštěče pracovního postupu, kalkulace v reálném čase a další. Vývojáři mohou 

jednoduše připojit script k jakémukoliv již existující koncovému bodu API, před procesnímu,  
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i po procesnímu požadavku nebo odpovědi. DreamFactory podporuje čtyři scriptovací jazyky 

kterými jsou: Node.js, PHP, Python, V8Js. [19] 

{ 

"resource": [ 

    { 

      "name": "nodejs", 

      "label": "Node.js", 

      "description": "Server-side JavaScript handler using the 

Node.js engine.", 

      "sandboxed": false 

    }, 

    { 

      "name": "php", 

      "label": "PHP", 

      "description": "Script handler using native PHP.", 

      "sandboxed": false 

    }] 

} 

Obrázek 15: Ukázka kódu DreamFactory 

Zdroj: [19] 

Mimo programovací jazyky podporuje DreamFactory také klientskými platformami SDK  

pro tvorbu aplikací, jako je: SDK pro Android, iOS Objective-C, iOS Swift, AngularJS, Angu-

lar 2, Ionic, React, JavaScript, Titanium nebo .NET platforma. Pro každou tuto platformu byly 

vytvořeny aplikace, které slouží pro registraci uživatele, uživatelskému přihlášení, systémovým 

zdrojům, operacím s těmito zdroji a využití SQL databáze. [19] 

4.2.2  Microsoft Azure 

Microsoft Azure disponuje různými SDK balíčky a programovacími jazyky, pomocí kterých 

lze dosáhnout efektivního využití aplikací. Lze je vhodně kombinovat s jinými funkcemi,  

které Azure nabízí. Služba Functions, umožňuje scriptovat aplikace a jiné služby bez nutnosti 

pronajmutí serveru. 

Služba App Service 

Služba Azure App Service, neboli služba aplikačních platforem (SDK) umožňuje vytvářet, 

spravovat a hostovat webové aplikace, mobilní aplikace a rozhraní REST API v různých pro-

gramovacích jazycích. Umožňuje také spolupracovat s automatickým nasazením aplikací 

z Githubu, Azute DevOps nebo z jiného uložiště Git. Na výběr je několik programovacích ja-

zyků, kterými jsou: .NET, Node.js, PHP, Java, Python a HTML. [46]. Ukázka konfigurace uži-

vatele: 
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az webapp deployment user set --user-name <username> --password <password> 

Zdroj: [45] 

kde <username> a <password>, včetně závorek je třeba nahradit novým uživatelským jménem 

a heslem. Jelikož uživatelské jméno a heslo jsou na úrovni účtu, znamená to, že musí být jiné, 

než je samotné přihlášení do Azure. Podobně funguje vytvoření skupiny prostředků: 

az group create --name myResourceGroup --location "West Europe" 

Zdroj: [45] 

 Vývojáři Microsoft Azure vytvořili jednoduchou platformu s názvem Visual Studio Code, 

která nabízí podporu programovacího jazyka Go. V této službě, je nutnou podmínkou pronájem 

vlastní infrastruktury, na kterou pak tuto aplikaci lze nasadit. [46] 

Platformu .NET používá například Azure PowerShell, která obsahuje list příkazů, jimiž lze 

spravovat veškeré zdroje. [20] 

Azure Functions 

Služba Azure Functions je výpočetní služba, která umožňuje spuštění kódu bez nutnosti zřízení 

vlastní infrastruktury. Je to tzv. bezserverová služba. Jedna z možností využití této služby  

je spuštění části kódu nebo scriptu jako reakce na nějakou událost. Poplatek za využití služby 

je účtován v čase, kdy je daný kód aktivní. Kód může být napsaný například v jazyce C#, 

JavaScript, F#, PHP nebo Python. 

Služba Azure Functions nabízí možnost integrace s celou řadou služeb Azure a služeb třetích 

stran. Tyto služby mohou aktivovat funkci nebo mohou sloužit jako vstup nebo výstup daného 

kódu a podporuje následující služby:  

● Azure Cosmos DB 

● Azure Event Hubs 

● Azure Event Grid 

● Azure Notification Hubs 

● Azure Service Bus (fronty a témata) 

● Azure Storage (objekt blob, fronty a tabulky) 

● Místní (pomocí služby Service Bus) 

● Twilio (SMS zprávy) [47] 
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4.2.3 AWS 

AWS poskytuje podobně jako Azure podporu různých SDK balíčků. Tyto balíčky slouží  

pro programování aplikací, které lze následně nasadit v platformě AWS Cloud. Oproti funkcím 

které Azure nabízí, poskytuje AWS platformu, kde může více programátorů, či uživatelů, psát 

kód zároveň. To, co právě píše druhý uživatel z jiného místa, se jinému uživateli promítá v re-

álném čase.  

AWS Developer Tools 

AWS Developer Tools, neboli vývojářská sada nástrojů umožňuje vývojářům a IT profesioná-

lům praktikovat, tzv. DevOps pro rychlé a bezpečné doručení softwaru. Tato služba pomáhá 

bezpečně uchovávat a spravovat různé verze zdrojového kódu aplikací, automaticky je vytvořit, 

testovat a nasadit do AWS prostředí. Existuje zde množství nástrojů, tak jako v Microsoft 

Azure, které pomáhají s nasazením, analýzy, debagu, uchováváním, verzováním, a testováním 

aplikace. AWS podporuje několik SDK, které je možné použít pro programování aplikací. Patří 

mezi ně: Ruby SDK, PHP SDK, Go SDK, C++ SDK, Python SDK, JavaScript SDK, .NET 

SDK či Java SDK. Poskytuje i několik nástrojů, které slouží pro podporu při programování, 

jako je například Visual Studio nebo Eclipse. [49] 

AWS Cloud9 

AWS Cloud9 je cloudové prostředí, které nabízí vývojové nástroje (IDE). Umožňuje tak psát, 

spouštět nebo odlaďovat programový kód přímo v prohlížeči. To zahrnuje editor kódu, odlaďo-

vací nástroj (debugger) a terminál.  AWS Cloud9 poskytuje základní, nástroje pro populární 

programovací jazyky jako je JavaScript, PHP a další. V tomto případě, je stejně jako v Azure, 

výhoda použití této služby odkudkoliv, kde má programátor přístup k internetu. [50] 

Kódování v reálném čase v aplikaci AWS Cloud9 je popsáno následovně: 

„AWS Cloud9 makes collaborating on code easy. You can share your development environment 

with your team in just a few clicks and pair program together. While collaborating, your team 

members can see each other type in real time, and instantly chat with one another from within 

the IDE.“ [48] 

Toto kódování funguje na principu sdílení aktivity na dané platformě. Každý uživatel,  

který je přihlášený k dané instanci programu vidí, co zrovna v danou chvíli dělají ostatní uži-

vatelé. Vidí, co zrovna píší, co mažou, a tak je možnost vyvíjet různé části aplikace najednou, 

případně ihned opravovat, přepisovat nebo přidávat kód po jiné osobě. Na stejném principu 

fungují online dokumenty od společnosti GOOGLE Inc. Po nasdílení tabulkového dokumentu 
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je vidět, v jaké buňce se zrovna nachází druhý uživatel. Na stejném principu funguje i kódování 

v AWS. [48] 

4.3 Databázové služby 

Jedna z funkcí middleware vrstvy je propojení databází. Výše zmíněné aplikace napomáhají 

k zachování jednotného přístupu k databázovým serverům. Pomocí JSON lze propojit jednot-

livé databáze tak, aby vystupovali jako jedna. Nehraje zde roli ani umístění konkrétních data-

bází. Jejich sloučení je možné i v případě, že je jedna umístěna na lokálním serveru a druhá na 

vzdáleném serveru. Pro tuto službu (jakou? Vysvětli) je plně dostačující DreamFactory apli-

kace. Mimo jiné podporuje jak SQL, tak NoSQL databázové služby. Pomocí skriptovacích  

a programovacích jazyků, lze dovytvořit dodatečné funkce. Rozdíl oproti cloudové databázové 

službě se jeví v tom, že cloudová platforma poskytuje rozšířenější editor, pomocí kterého  

se dají databáze nasazené v cloudu snadněji editovat. 

Na základě zjištěných informací je pro mikropodniky a malá podnik vhodná DreamFactory 

aplikace, která pracuje jako propojovací aplikace databází a zároveň je vhodná pro rozšíření její 

funkce. Cloudové platformy jsou vhodnější pro některé střední a velké podniky, kde je middle-

ware vrstva cloudové platformy spojena s dalšími funkcemi, které dokáže poskytnout a vzá-

jemně propojit. 

4.3.1 DreamFactory databáze 

DreamFactory REST API podporuje několik typů databázových služeb. Jak SQL databázové 

služby jako je například MySQL, tak také NoSQL databázové služby jako je například Mon-

goDB. Mimo výše uvedené podporuje také Saleforce databázovou službu, která se neřadí  

ani k jedné z těchto kategorií. Služby DreamFactory podporují tyto služby v databázích, které 

jsou nainstalovány lokálně na serveru, na vzdáleném serveru případně v cloudové databázové 

architektuře. [52] 

SQL služby 

Databázové služby DreamFactory podporují většinu SQL databází, ve kterých připojení závisí 

na ovladačích nainstalovaných v instalačním balíčku. Pokud je instalován jeden z balíčků, které 

jsou na webu volně ke stažení, je vněm již většina ovladačů již obsažena. Část instancí je na-

pojena na defaultní lokální SQLite databázi, která je pojmenovaná „db“, instalační balíčky mají 

v sobě dodatečně naimplementovanou lokální MySQL databázi pojmenovanou jako „mysql“.  
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V současné době za pomocí REST API lze najít a zavolat pouze procedury a funkce v databázi 

vytvořené. Prostřednictvím DreamFactory však žádné nové vytvořit nelze. Pro přístup k proce-

durám se užívá příkaz „_proc“, pro přístup k funkcím se používá „_func“. Tento způsob pří-

stupu funguje u všech databázových služeb, které jsou do DreamFactory zavedeny. [52] 

NoSQL služby 

DreamFactory podporuje i NoSQL databáze. Všechny tyto databáze podporují základní CRUD 

operace pro záznamy. Pro filtrování databáze je použit jazyk SQL, který je pro lepší práci  

s daty následně konvertován do přirozeného filtrování dané databáze. DreamFactory v NoSQL 

databázových službách popisuje i připojení k Microsoft Azure Tables, Microsoft Azure Docu-

mentDB a také k AWS DynamoDB.  

„While DreamFactory supplies a SQL-like filter string conversion to DynamoDB native filter 

language, the service also supports the native filter language represented as a JSON string.“ 

[51] [52] 

4.3.2 Azure Databáze 

Cloudové databázové služby poskytují výhodu v možnosti jejich úprav. DreamFactory aplikace 

nemá žádný editor a proto neslouží k úpravě dat. Azure a AWS Cloud poskytují možnost tvorby 

databází, které budou v cloudu nasazeny a také jejich následného propojení několika databází 

najednou.  

„Azure SQL Database je relační databáze jako služba (DBaaS) pro obecné účely, která je za-

ložená na nejnovější stabilní verzi databázového stroje Microsoft SQL Server. SQL Database 

je vysoce výkonná, spolehlivá a zabezpečená cloudová databáze, kterou můžete použít k vytvá-

ření datových aplikací a webů v programovacím jazyce dle výběru.“ [22] 
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Obrázek 16: Migrace dat Azure 

Zdroj: [53] 

Nasazení SQL databáze 

Azure SQL databáze nabízí následující metody pro nasazení databáze: 

●  Samostatné databáze s vlastní sadou prostředků, kterou lze spravovat prostřednictvím 

SQL databázového serveru. Každá tato databáze je izolována od ostatních a každá má 

svou vlastní úroveň služeb. Toto řešení je vhodné pro firmy, u kterých lze očekávat,  

do jaké míry bude databáze využita a na základě těchto informací bude možné na vyžá-

dání výšit nebo snížit výkon. [54] 

● Elastický fond (podle překladu Azure „Elastic Pool“, je tato metoda vhodná pro firmy, 

u kterých nelze s jistotou predikovat využití jejich databáze. Slouží pro škálování více 

databází s proměnlivými a nepředvídatelnými požadavky na využití. Databáze v elas-

tickém fondu jsou na jednom Azure SQL databázovém serveru a sdílí mezi sebou při-

dělené zdroje za jednotnou cenu. SaaS vývojáři, vyvíjí aplikace nad rozsáhlými dato-

vými vrstvami složenými z více databází. Obvykle tvoří pro každého zákazníka vytvořit 

samostatnou SQL databázi. Rozdílní zákazníci však mají různé a nepředvídatelné 

vzorce využití databáze, a je tak těžké předpovědět, jaké budou potřebné prostředky  

pro každého uživatele. [26] 

● Třetí metodou je nasazení tzv. Managed instance, která se vyznačuje jednotnými zdroji 

pro systém a pro uživatele databáze. Tento model je navrhnut tak, aby zákazníkům po-

skytl plně spravovatelné PaaS prostředí pro velká množství migrovaných aplikací z IaaS 
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nebo z vlastního vývoje. Prostřednictvím DMS od Azure vytváří plně automatizované 

prostředí. [54] 

4.3.3 AWS databáze 

Databáze v AWS mají stejné funkce jako v Microsoft Azure. Databázové služby jsou vhodné 

pro propojení s ostatními službami, které AWS nabízí. Velká výhoda cloudových aplikací  

u databází jsou sledovací prostředky, které vyhodnocují, zda je výkon databáze optimální. Po-

kud je zjištěn nedostatek, umělá inteligence buď přímo aplikuje optimalizační proces, nebo na-

vrhne konkrétní řešení.  

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 

Amazon RDS je webová služba společnosti Amazon, která pomáhá zřídit, nastavit, udržovat  

a škálovat relační databázi v AWS Cloudu. Mimo to podporuje kooperaci mezi více databázemi 

najednou. Amazon RDS služba zajišťuje relačním databázím zálohování, automatickou detekci 

chyb a celkové obnovení při chybě. Podporuje také přístup k databázi nejen centrálně,  

ale i k určitým tabulkám podle toho, jaké má uživatel nastavená oprávnění. Amazon RDS nabízí 

databázové produkty jako je: MySQL, MariaDB, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL server. 

Za pomocí služby Amazon CloudWatch lze monitorovat kondici a výkon jednotlivých databází 

a následně je optimalizovat. Za pomocí AWS EC2, která již byla popsána v předchozích kapi-

tolách lze přiřadit oprávnění k jednotlivým databázím, tabulkám či procedurám a spouště-

čům. [55] 

Amazon DynamoDB 

Amazon DynamoDB je plně spravovatelná NoSQL databázová služba, která nabízí stejně  

jako Amazon RDS takřka neomezené možnosti škálování výkonu databáze. Lze říci, že podle 

analýzy výkonnosti databáze, lze přidávat hardwarové prostředky tak, aby bylo docíleno nejo-

ptimálnějšího výkonu zařízení. AWS a Azure fungují na stejném principu, jako již bylo vysvět-

leno v kapitole (3.3 Cloudové škálování). Na rozdíl od DreamFactory, kde si škálovatelnost řeší 

sám zákazník této aplikace, u výše zmíněných je celý tento proces automatizován. To konco-

vému uživateli usnadňuje práci a zároveň šetří čas. [56] 

4.4 Způsob nasazení aplikace 

Bezpečnost je jedním z často diskutovaných témat současné doby, a proto je důležité se na ni 

také zaměřit. Je důležité zmínit výhody a nevýhody lokálních serverů a cloudových služeb, 
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neboť na tyto aplikace běžný počítač nestačí, jelikož se předpokládá, že budou dostupné kdy-

koliv.  

Jak již bylo zmíněno DreamFactory lze nainstalovat na firemní server, což je výhodou oproti 

Azure a AWS. Pokud je platforma nainstalována na server, který se nachází pouze v lokální síti 

bez přístupu k vnější síti, pak lze předpokládat, že do něj nikdo jiný nemá přístup. To je jednou 

z nejbezpečnějších variant při přístupu na server. Další způsob řešení je pomocí demilitarizo-

vané zóny (DMZ), což je v počítačových sítích fyzická nebo logická síť, která je z bezpečnost-

ních důvodů oddělena od ostatních zařízení [65]. Často se také potkáme s proxy serverem,  

jako jednou z metod zabezpečení. Na téměř každé zařízení, které je připojeno k internetové síti, 

lze provést kybernetický útok. K tomuto útoku může dojít za účelem odcizení dat nebo zájmem 

o převzetí částečné, či plné kontroly nad zařízením. Kybernetická bezpečnost je velkým úkolem 

pro společnost, na které je nutné být připraven. Ztráta citlivých dat, může být pro organizaci 

mnohem větším výdajem, než náklady na zabezpečení sítí, serverů a zařízení. 

Azure a AWS je online platformou, což samo o sobě je pro firmu také bezpečnostní riziko. 

Nastává tu otázka, zda svěřit citlivé informace externí firmě, která je má bezpečně uchovávat, 

nebo je ponechat na firemním serveru. Existuje tzv. Hybrid cloud, který dokáže pouze část IT 

infrastruktury přesunout do cloudu a část ponechat ve firmě na lokálním serveru. Velké podniky 

již standardně mívají profesionální oddělení, které se stará o kybernetickou bezpečnost. I když 

se všechny společnosti snaží zajistit maximální úroveň zabezpečení svých dat, lze čas od času 

pozorovat jejich únik. Kybernetické útoky jsou ve větší či menší míře každodenní formalitou, 

kterým musí čelit velké množství společností. 

4.5 Cena 

Cena bývá jedním z hlavních kritérií, při výběru produktu. DreamFactory se od Microsoft 

Azure a AWS Cloud liší v tom, že je kromě uživatelské podpory, která je placená, celá zdarma. 

Náklady na IT infrastrukturu a IT pracovníky, kteří by se o tuto aplikaci starali a programovali 

jsou hrazeny pouze z plateb za pomoc uživatelům. Naopak u cloudových aplikací je uživateli 

účtována téměř jakákoliv služba včetně platby za užívání aplikace.  Poskytovatelé mohou po-

skytnout slevy v případě, jedná-li se o dlouhodobější kontrakt, nebo uživatel využívá více slu-

žeb najednou. Existuje zde nepřímá závislost mezi počtem služeb a cenou. Čím více služeb  

je využíváno, tím nižší jsou náklady na užívání.  
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4.5.1 DreamFactory 

DreamFactory aplikace je zcela zdarma a je tak dostupná pro každého uživatele. Uživateli stačí 

navštívit webovou stránku poskytovatele, kde lze najít instalační soubor této aplikace. Po sta-

žení, nejlépe na linuxový server, lze začít aplikaci v základní verzi používat.  

Je vhodné zmínit, že některé funkce, které tato aplikace nabízí, nejsou úplně jednoduché  

na konfiguraci. Vývojáři této aplikace vědí nejlépe, jak jednotlivé části a služby fungují a jaké 

jsou dostupné možnosti a proto je pro efektivní konfiguraci vhodné obrátit se na podporu uži-

vatelů.  

Využití podpory pro tuto aplikaci je rozděleno do tří částí podle toho, jakou podporu chceme 

využít. Pro základní pomoc s nastavení aplikace funguje bezplatná podpora. Dále zde figurují 

balíčky Silver a Gold. Rozdílům mezi nimi jsou věnovány následující odstavce. 

Open source, neboli bezplatná verze DreamFactory, zahrnuje jen základní podporu aplikace. 

To znamená, že je dostupná pouze komunitní podpora. Lze tedy říci, že existuje blog, kam má 

uživatel možnost zadat svůj dotaz/problém, a ostatní uživatelé mají možnost ho zodpovědět. 

Nefunguje tedy žádná emailová komunikace, telefonní spojení nebo chat s uživatelskou pod-

porou. U této bezplatné verze také není udáno kolik incidentů bude tato komunita,  

nebo uživatelská podpora řešit. Uživatelská podpora má omezenou pracovní dobu. Uživatelé 

zde mezi sebou mají možnost komunikovat pouze od pondělí do pátku mezi 8.00 – 20.00 ame-

rického času. Tento čas je pro území Evropy značně nevhodný, protože zasahuje do pozdních 

odpoledních, nočních a ranních hodin a lze očekávat, kdy bude uživatelská podpora nižší. Dále 

u této verze není stanoven čas na odpověď zákaznické podpory. Na rozdíl od Silver verze,  

kde se poskytovatel zavazuje odpovědět na dotaz/problém či požadavek uživatele do jednoho 

pracovního dne a u Gold verze, kde by měla být odpověď poskytnuta do čtyř pracovních hodin. 

V porovnání s ostatními verzemi tato bezplatná verze dokáže poskytnout zpětnou vazbu na 

menší počet dotazů, než verze placené. Například v placených verzích v sekci automatizova-

ných API je 36 funkcí, se kterými dokáže zákaznická podpora pomoci, a pouze 23 z nich  

je zahrnuto do bezplatné verze.  

Verze zákaznické podpory Silver se od verze Gold odlišuje pouze v několika oblastech. Mezi 

ně patří cena, garantovaný čas odpovědi a absence podpory s názvem „API management“,  

která poskytuje pomoc s nastavením limitů API nebo přihlášením v závislosti na spuštěných 

událostech. Tato část je zahrnuta pouze do Gold verze. 
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Verze Gold je pak neomezená z hlediska uživatelské podpory a je jí dána vyšší priorita při 

návrhu řešení. Její cena se pohybuje okolo $499/měsíčně. Lze předpokládat, že balíček Silver 

bude o něco levnější, nicméně přesná cena je dostupná na vyžádání. [59] 

4.5.2 Ceník Microsoft Azure a Azure kalkulačky 

Na rozdíl od DreamFactory zde uživatel platí za využívané služby, a zároveň i za uživatelskou 

podporu. Ceník služeb Microsoft Azure je velice přehledný a podrobný a stejně jako u AWS 

lze jednoduše přepínat měnu, na kterou mají být ceny převedeny. Ceny se na obou platformách 

účtují podle toho, na jak dlouho je chce uživatel využívat. Platbu lze provést dvěma metodami. 

První je platba za to, co uživatel využívá. Obvykle bývá dražší, neboť není žádná budoucí zá-

ruka toho, jak dlouho bude ještě zákazník tuto službu využívat. Další variantou je platba za 

časově omezenou licenci. Ta může být časově omezena buď na jeden nebo na tři roky. Při této 

variantě pak poskytovatel nabízí slevu. Poskytovatel Microsoft Azure se na webových strán-

kách do velké míry srovnává se společností poskytující AWS Cloud a poukazuje na fakt, že jimi 

poskytované služby jsou mnohem levnější. Například virtuální počítač s Windows vyjde o 71 

% levněji, než varianta AWS EC2, nebo SQL server na Windows virtuálních počítačích vyjde 

o 45 % levněji. V některých případech však zákazník zaplatí stejně jako u AWS. Například 

virtuální počítač s operačním systémem Linux, nabízí oba poskytovatelé za cenu od €0,004 

za hodinu nebo úložiště objektů od €0,020 za GB za měsíc. [60] 

Azure Total Cost of Ownership (TCO) 

Aby bylo možné sledovat konkrétní cenové srovnání, byla služba Azure srovnávána s fiktivní 

infrastrukturou, která obsahovala dva fyzické servery se dvěma procesory, kdy oba mají čtyři 

jádra, 5TB celkového uložiště na SSD discích a 32 GB paměti RAM. Na rozdíl o AWS TCO 

kalkulačky, lze v nabídce od Azure sledovat a upravit výši nákladů až do úplných detailů,  

jako jsou například náklady na elektřinu, náklady na zajištění uložiště za 1 GB, náklady na IT 

práci, náklady na síť apod. Pro toto srovnání bylo vše ponecháno v defaultním nastavení, pouze 

lokace byla nastavena na Západní Evropu, tedy nejblíže k České republice. Celkové náklady, 

které by bylo třeba zaplatit za fiktivní infrastrukturu činí za tři roky $61 367. V Azure Cloudu 

byla částka spočítána na $28 384, což je rozdíl $32 983. Níže uvedený graf ukazuje výši ná-

kladů jednotlivých poskytovatelů po letech. [58] 
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Obrázek 17: Místní náklady v porovnání s Azure 

Zdroj: [58] 

Azure Pricing Calculator 

Kalkulačka služeb Azure, slouží k vytvoření přehledu cen za služby, o které má zákazník zájem. 

Je to přehledná kalkulačka, kde stačí navolit požadované služby a specifikovat jejich bližší de-

tail. Kalkulačka následně po přehledech zobrazí, za co přesně a kolik bude zákazník platit. Byl 

vybrán virtuální server s operačním systémem Windows s lokací v Západní Evropě s 8 GB pa-

mětí RAM, dvěma virtuálními procesory a 50 GB úložiště. Tuto variantu poskytuje Microsoft 

Azure za $0,212 za hodinu. Samozřejmostí je pro poskytovatele i možnost jiného požadavku  

a tak nabízí i server, kde je 16 virtuálních procesorů, 112 GB RAM a 800 GB úložiště. Tato 

varianta se však výrazně promítne do ceny, neboť je poskytovatelem nabízena za $2,228  

za hodinu. Všechny služby byly pro tento příklad zarezervovány na jeden rok. V tom případě 

poskytovatel nabízí slevu 21 % z konečné ceny tohoto virtuálního serveru. Byla vybrána také 

služba úložiště velkých souborů, s velikostí 5 TB. Zde se může cena lišit v závislosti na četnosti 

uživatelského přístupu či velikosti nahrávaných či stahovaných souborů. Nakonec byla do vý-

běru přidána Azure SQL databáze. Se základní uživatelskou podporou by cena tohoto balíčku 

dosáhla výše $1827,68 za měsíc. Při zadání požadavku na uživatelskou podporu Gold,  

by se cena zvýšila o $1000. Tedy na $2827,68 za měsíc využívání. [29] 
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4.5.3 Ceník AWS služeb a AWS kalkulačky. 

AWS poskytuje takzvaný „Pay-as-you-go“. To je přístup, který umožňuje platit pouze za vyu-

žívané služby, bez nutnosti uzavírání kontraktů na delší období nebo objednávání licencova-

ných služeb. AWS nabízí i roční a tříleté kontrakty, na které poskytuje lepší cenu. Dodatečné 

slevy mohou být poskytnuty i v případě využívání více služeb AWS Cloudu. Převážně pak při 

využívání služeb, kde lze nastavit jejich úroveň. Například, čím více výkonu je využíváno,  

tím méně zákazník platí. [61] 

„AWS pricing is similar to how you pay for utilities like water and electricity.“ [61] 

Na webových stránkách AWS cloudu jsou přehledně popsány, ceny jednotlivých služeb, kde 

některé se platí za obsah dat, některé za jednotu času. Vzhledem k zájmu zákazníka je jisté, že 

byť se na webových stránkách nachází výčet všech služeb včetně jejich cen, je nutné je kombi-

novat tak, aby bylo splněno očekávání zákazníka a dosaženo optimálního využití cloudových 

služeb. Následující oddíl odkazuje na jednu z kalkulaček a demonstruje, že nelze sčítat jednot-

livé služby, když při využití více služeb jsou zákazníkům poskytovány slevy a celková měsíční 

cena se tak nezvyšuje o plnou částku. V určitých situacích lze požadovaného výsledku dosáh-

nout několika způsoby a není jednoduché určit, která kombinace z dané nabídky služeb je 

ta nejlepší. Z tohoto důvodu má možnost zákazník kontaktovat zákaznickou podporu, která mu 

doporučí vhodnější či výhodnější řešení. [61] 

AWS Total Cost of Ownership (TCO) 

Cílem TCO kalkulačky, je spočítat, zda se zákazníkům vyplatí přesunout svojí dosavadní in-

frastrukturu do AWS Cloudu či nikoliv. Byla vytvořena fiktivní infrastruktura se stejnými pa-

rametry, jako pro Microsoft Azure. Se službami AWS Cloud tak byly porovnávány dva servery, 

se dvěma procesory oba po čtyřech jádrech, 32 GB paměti RAM pro každý server a celkově 

5 TB na SSD discích. Pro lepší internetové připojení a zpětnou odezvu byla vybrána nejbližší 

lokace vzhledem k České republice, a to Frankfurt nad Mohanem. Do kalkulačky byly zahrnuty 

požadavky na tři roky využívání a následující parametry: náklady na servery, náklady na ulo-

žiště, náklady na síť a náklady na IT pracovníky. Za tři roky využívaní služeb AWS Cloud je 

firma schopna ušetřit až 74 %. Celková cena po třech letech vychází na $61 332, což je  

o $173 570 méně než ve fiktivní infrastruktuře. Celkově bylo vypočteno, že za takovou in-

frastrukturu během tří let bude utraceno $234 902, kdežto v AWS cloudu by tato infrastruktura 

stála $61 332, což je podobná cena jakou Azure vypočítalo za náklady na infrastrukturu fiktivní 

firmy. Je vhodné ocenit podrobný popis výpočtu jednotlivých částek včetně detailů, jako je 

například platba za elektřinu. Na rozdíl od kalkulačky, která počítá ceny služeb Microsoft 
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Azure, se nedají žádné z těchto nákladů manuálně nastavit. Vše je zobrazeno v podrobných 

grafech a tabulkách, které jsou snadno čitelné, a je tak možné jednoduše vytvořit rozbor či 

porovnání s již současnou infrastrukturou. [62] 

Simple Monthly Calculator 

Druhá kalkulačka, kterou AWS Cloud zákazníkům nabízí se jmenuje Simple Monthly Calcu-

lator. Tato kalkulačka slouží pro výpočet měsíční útraty za AWS služby. Pomáhá zákazníkovi 

sestavit finanční měsíční přehled za služby, o které má zájem. Jsou zde předpřipraveny rychlé 

šablony, po jejichž vyplnění dokáže kalkulačka určit přibližnou cenu za vybrané služby.  

Pro demonstraci funkce byla vybrána šablona, která počítá se dvěma instancemi linuxového 

serveru se škálovatelnými prostředky a 300 GB úložiště s propustností 225 MB/sec. Obsahuje 

také měsíční garanci přesunu dat o určité velikosti. Tento orientační set lze měnit v závislosti  

na požadavcích zákazníka, nicméně v tomto složení byla vypočtena cena na $1 013.12 za mě-

síc. Při požadavku na větší výkon serveru se pak cena změní v závislosti na zvolených parame-

trech. [63] 

4.6 Případové studie 

K závěrečné komparaci bude popsáno několik scénářů, kde výsledkem bude doporučená  

middleware aplikace.  

4.6.1 E-shop 

Jako první scénář byl vybrán malý podnik, který chce propojit svůj e-shop, účetnictví a skla-

dové hospodářství. Pro tento scénář se nejlépe hodí DreamFactory aplikaci, která je plně 

schopna zabezpečit datovou komunikaci mezi jednotlivými aplikacemi propojením databázo-

vých serverů, ať už v rámci lokální infrastruktury nebo z vnější. Pomocí programovacích a 

scriptovacích jazyků vhodně upravit logiku firmy a pomocí funkcí autentizace a autorizace na-

stavit přístup k jednotlivým zdrojům dle potřeby. Výhodou DreamFactory aplikace je v tomto 

případě její nasazení v lokání síti, čímž se vytvářejí lepší podmínky pro zabezpečení serveru, 

na kterém by byla tato aplikace nasazena. Pro jednoduchost middleware logiky není potřeba 

používat složitější a dražší platformy, jako jsou cloudové platformy, nebo vytvářet aplikace na 

klíč s implementací middleware. Množství funkcí, které cloudové platformy nabízejí jsou 

v tomto případě pro malý podnik nedůležité.  
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4.6.2 Škola 

Jako druhý scénář byla vybrána škola, která chce propojit stravovací systém, ubytovací systém, 

studentský portál a systém školní knihovny. Chce sjednotit přihlašování, na studentském por-

tálu by měla být vidět veškerá aktivita ohledně ubytování, stravování a vypůjčených knih jed-

notlivých žáků. Pro tento scénář byla doporučena DreamFactory aplikace, která dokáže zajisti 

jednotné přihlášení do všech těchto systémů, rozdělit oprávnění jednotlivým institucím nebo 

uživatelům, tak abych každý měl přístup pouze tam, kam organizace dovoluje. DreamFactory 

zabezpečuje propojení databází, tak aby bylo možné sjednotit data jednotlivých žáků a zaměst-

nanců. Pro tento účel je vhodná DreamFactory aplikace také proto, protože se jedná o lokální 

účel. V případě stejného lokálního poskytovatele internetových služeb lze předpokládat, 

že by tyto instituce mohli být v jedné lokální síti a tak by vzájemná komunikace byla mnohem 

rychlejší, oproti cloudovým poskytovatelům, kteří mají datová centra různě rozmístěna po 

světě.  

4.6.3 Pojišťovna 

Další scénář je středně velký podnik, který se zabývá pojišťovnictvím. Pobočky dané pojiš-

ťovny jsou rozmístěny v různých lokalitách celosvětově. Tyto společnost chce mít, jak zákaz-

nický, tak zaměstnanecký portál, kde se objeví přehled všech aktivit, účetní program, který 

bude vhodně komunikovat s oběma portály a jednotné přihlášení s rozděleným přístupem jed-

notlivým pobočkám, uživatelům, a zákazníkům. Pro tento scénář byla doporučena cloudová 

platforma konkrétně Microsoft Azure. Je to platforma, kde je možnost vytvořit jak webové roz-

hraní pro zákazníka, tak pro zaměstnance pojišťovny. Umožňuje udělit přístup do jednotlivých 

částí platformy a tak zabezpečit, že se každý dostane jen tam kam nezbytně potřebuje, například 

pomocí Azure AD. SaaS umožní spuštění účetního programu a pomocí propojení databází a 

programovacích jazyků propojí datový tok mezi aplikacemi. Velikou výhodou cloudové plat-

formy je jednotné uživatelské rozhraní. Datová centra, která jsou rozmístěna různě po světě, 

umožňují efektivní přístup k datům a strategický výběr nejvhodnějšího z nich pro jednotlivé 

pobočky. Oproti DreamFactory poskytuje Azure dodatečné funkce analýz a souhrnů, které jsou 

vhodné pro cílové reporty dat. Pomocí sledovacích systémů, hlídat optimální výkonnost data-

bází a jednotlivých aplikací. Výhoda je také v jednoduché škálovatelnosti serverů a databází. 

Byla doporučena Microsoft Azure platforma, protože oproti AWS Cloudu, alespoň částečně 

podporuje český jazyk, v případě jazykové bariéry, a v cenovém porovnání vychází levněji. 

DreamFactory aplikace není doporučena, i z důvodu lokalizace na jedno místo, ke kterému by 
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všechny pobočky museli přistupovat. Zároveň neumožňuje takovou flexibilitu škálovatelnosti 

jako cloudová aplikace a není potřeba vyčleňovat IT team na správu této aplikace. 

4.6.4 Výrobní firma 

Předposlední scénář je středně velký podnik. Firma, která vyrábí papírové krabičky. Tato firma 

chce sjednotit zákaznický portál který uvádí, v jakém stavu se zrovna nachází objednávka, kolik 

je právě vyrobených kusů krabiček a v jakých rozměrech, logistický systéme, který slouží k plá-

nování dovozu materiálu a doručení objednávky zákazníkovi a dceřinou společností, která za-

jišťuje potisk krabiček. Pro tento scénář byla doporučena DreamFactory aplikace, která je 

schopna propojit data z výrobních linek, data dceřiné společnosti o stavu zakázek a data z lo-

gistické firmy. Následně umožňuje vytvořit vhodnou webovou aplikaci pro zákazníka, kde mo-

hou být vystaveny všechny tyto informace. Pomocí programovacích jazyků, lze přizpůsobit 

funkce jednotlivým firmám, validovat a kontrolovat data, vytvářet souhrny a reporty. V tomto 

případě, by se dalo uvažovat i o cloudovém řešení, které by přineslo mnoho další funkcí, ovšem 

za mnohem vyšší cenu, než u aplikace DreamFactory, která na tuto úlohu plně stačí. Některé 

interní systémy v tomto případě, mohou být vytvořené na zakázku a tak již mohou nějakou 

middleware vrstvu obsahovat. Zároveň může tato vrstva zajišťovat snazší komunikaci mezi 

jednotlivými interními systémy.  

4.6.5 Velké podniky 

Posledním scénářem jsou velké podniky. Velké firmy mohou používat několik rozsáhlých sys-

témů najednou, které mohou být vytvořeny přesně na klíč, pro uspokojení potřeb dané firmy. 

V takových systémech se často již nějaký proprietární middleware vyskytuje. Tak není možné 

z tohoto výběru vhodně doporučit žádnou aplikaci.  
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo vybrat vhodnou middleware aplikaci pro malé a střední podniky. 

Do komparace byly zahrnuty tři aplikace, jimiž je DreamFactory, Microsoft Azure a AWS 

Cloud. Na rozdíl od Microsoft Azure a AWS Cloud, které jsou cloudové platformy, je aplikace 

DreamFactory volně stažitelná. Tato práce prokázala, že obě skupiny aplikací mají své výhody 

a nevýhody. Vše je závislé na množství funkcí, které mají vykonávat, jejich složitost a vzájemné 

propojení, které by mělo být middleware aplikací dosaženo. 

Práce prokázala, že pro malé a střední podniky nelze vybrat jednu konkrétní aplikaci, neboť 

v malém, a o to spíše ve středním podniku se vyskytuje různé množství požadavků na jednotlivé 

funkce a oblast zastřešení aplikací. V detailní komparaci a následných případových studiích lze 

pozorovat diferenciace, ze kterých vyplynula níže uvedená tvrzení. 

Nejvhodnější produkt pro malé podniky včetně mikro podniků je aplikace DreamFactory,  

která nejlépe obsáhne obvyklé požadavky a potřeby společností zařazených v těchto skupinách. 

Funkce kterými disponuje, lze vhodně použít již v defaultně vytvořené aplikaci a v případě po-

třeby i upravit podle požadavků jednotlivých firem. 

U středních podniků daleko více záleží na množství a složitosti funkcí, které by měla middle-

ware aplikace obsluhovat. Pro společnosti, které nemají takové požadavky na doprovodné 

funkce middleware aplikace je DreamFactory plně dostačující řešení. Náročnějším organiza-

cím, organizacím s více systémy nebo těm, kteří potřebují sjednotit výstupy z několika softwarů 

nacházejících se v různých lokalitách, je doporučeno zvolit spíše cloudové řešení, které navíc 

poskytuje mnohem více doprovodných funkcí, jako je například analýza databáze, analýza udá-

lostí, IoT a další. Samotné cloudové řešení a doprovodné funkce jsou tou nejdůležitější kompa-

rativní výhodou proti aplikaci DreamFactory.  

Cloudové řešení je také doporučeno podnikům, které mají více poboček v různých lokalitách. 

Jejich výhodou je rozmístění serverových středisek na více kontinentech. To zajišťuje lepší 

dostupnost služeb, jednotné uživatelské rozhraní a snadnou kooperaci mezi jednotlivými po-

bočkami. 

Z pohledu middleware vrstvy se od sebe porovnávané cloudové aplikace takřka neliší. Pro 

český trh je vhodnější platforma Microsoft Azure. Jednou z výhod je částečný překlad do čes-

kého jazyka, ať už v její dokumentaci nebo v samotné aplikaci, druhá je cenová dostupnost,  

kde podle cenových měření vyšla platforma Microsoft Azure levněji.  
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Podle autora práce je kromě výše zmíněných výsledků komparativní analýzy vhodné zmínit 

další hlediska, která mohou ovlivnit volbu konkrétní platformy. Mezi ně patří fakt, že aplikace 

DreamFactory má velmi přehledně zpracovanou dokumentaci a ASW Cloud má velice pře-

hledně zpracovanou nabídku produktů. Na druhou stranu Microsoft Azure při prezentaci svých 

služeb až nevhodně využívá srovnání s platformou AWS Cloud a výrazně se zaměřuje na zvý-

raznění své konkurenční výhody. Z bakalářské práce tedy vyplývá, že všechny tři srovnávané 

platformy jsou do jisté míry vhodnou volbou pro malé a střední podniky, konečný výběr se však 

liší na základě konkrétních požadavků a očekávání jednotlivých klientů. 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha A – Azure elastic pool 

 

 

 

 


