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Shrnutí: Řešení inteligentních dokumentů založená na aplikacích Microsoft® Office Word 
2003 a Microsoft Office Excel 2003 slučují výchozí strukturu XML s vlastním kódem a 
umožňují provádění speciálních akcí v rámci dokumentu. Tyto akce závisí na umístění 
kurzoru v rámci dokumentu a může mezi ně patřit kontextová nápověda, načítání dat, 
nastavení formátování a další. Tento dokument popisuje využití, vytváření, zavádění a 
zabezpečení řešení inteligentních dokumentů s důrazem na práci správců.  
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Inteligentní dokumenty v sadě Microsoft Office 
2003 

Technický dokument white paper 

Publikováno: květen 2003 

Nejnovější informace naleznete na webu na adrese http://www.microsoft.com/office/. 

 

Hlavní principy a definice 
XML – XML (eXtensible Markup Language) je jazyk definující metadata, určený k popisu dat 
ve strukturovaném otevřeném formátu. 

XML Schema Definition – Platné soubory XML definující strukturu jiných souborů 
ve formátu XML.  

XSLT - eXtensible Style Sheet Transform – Soubory definující transformaci formátu anebo 
obsahu existujících souborů XML. 

XPATH – Dotazovací jazyk standardu XML používaný k snadnému extrahování elementů a 
dat z rozsáhlých dokumentů XML. 

Inteligentní dokument – Řešení inteligentních dokumentů založené na aplikaci Microsoft® 
Office Word 2003 či Microsoft Office Excel 2003, které slučuje výchozí strukturu XML 
s vlastním kódem a umožňuje provádění speciálních akcí v rámci dokumentu. Tyto akce 
závisí na umístění kurzoru v rámci dokumentu a může mezi ně patřit kontextová nápověda, 
načítání dat, nastavení formátování a další. 

Manifest řešení – Soubor XML, který popisuje umístění a chování souborů součástí určitého 
řešení. 

 

Souhrn 
Pracovníci s informacemi provádějí specializované, ovšem často se opakující úlohy. Některé 
z těchto opakujících se úloh je možné zautomatizovat. Jiné, jako například úpravy 
ve smlouvě či vytváření prodejní sestavy, vyžadují určitý uživatelský vstup a jejich 
automatizace není příliš jednoduchá. Zjednodušení těchto úloh představuje složitý technický 
problém, ovšem potenciální úspory nákladů a zvýšení produktivity jsou obrovské. Sada 
Microsoft® Office XP představila inteligentní značky, které nabízejí kontextově závislé akce 
vyplývající z obsahu dokumentu. Sada Microsoft Office 2003 pak představila inteligentní 
dokumenty, které slučují definice dokumentů založené na standardu XML se sadami 
vlastních akcí.  

Jakmile pracovník s informacemi otevře inteligentní dokument aplikace Microsoft Word 2003 
či Microsoft Excel 2003, nabídne tento dokument v podokně úloh Akce dokumentu celou 
řadu akcí. Dostupné akce závisí na upravované části dokumentu. Vývojáři mohou například 
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vytvářet akce, které zobrazují text nápovědy, žádají o zadání dat (prostřednictvím 
standardních ovládacích prvků systému Microsoft Windows®, jako jsou zaškrtávací políčka a 
textová pole) nebo načítají data z jiných aplikací či serverů back-end. Jakmile uživatel zadá 
data požadovaná úlohou, může inteligentní dokument provádět akce jako vyhledávání dat, 
jejich formátování podle šablony dokumentu a jejich vkládání do dokumentu, a to 
automaticky.  

Pracovníci s informacemi jsou mnohem produktivnější, protože inteligentní dokumenty 
„chápou“ jejich běžné úkoly, a usnadňují a zrychlují tak vytváření dokumentů pro specifické 
úlohy. Protože inteligentní dokumenty jsou vytvářeny na základě průmyslového standardu 
XML a v téměř libovolném programovacím jazyku, je jejich vývoj a testování jednodušší. 
Proto je jednodušší vytváření řešení pro libovolné skupiny uživatelů v organizacích. Umožňují 
jim pracovat rychleji a efektivněji a výsledkem je rychlejší uvádění nových produktů na trh a 
lepší komunikace v celém podniku. Tato vylepšení produktivity vyžadují jen minimální 
doškolení pracovníků s informacemi, protože inteligentní dokumenty pro své funkce využívají 
uživatelské rozhraní sady Office 2003. 

Tento dokument popisuje fungování inteligentních dokumentů a jejich vývoj a zavádění.  

 

Přehled inteligentních dokumentů 
Inteligentní dokumenty propojují obchodní logiku a vlastní akce s obsahem dokumentů. 
Tento postup představuje revoluční změnu oproti modelu statických dokumentů, které jsou 
po svém vytvoření jen zřídka měněny. Chápání, co jsou inteligentní dokumenty a jak 
fungují, je nezbytně důležité pro co nejlepší využití jejich možností v prostředí každé 
organizace.  

Inteligentní dokumenty jako přístupové body 
ke znalostem 

Organizace ve svých dokumentech neustále generují obrovská množství užitečných, ale 
netříděných informací. Typický dokument aplikace Microsoft Word vytvořený 
ve farmaceutické společnosti může například obsahovat obchodní názvy produktů, popis 
chemických sloučenin a další položky, které mohou – ovšem nejsou – propojeny se zdroji 
informací. Je sice možné vytvořit vlastní aplikace, které tato data propojí v rámci aplikací 
sady Office, tento postup je ale často složitý. Bez schopnosti rychlého přístupu 
k souvisejícím datům ztrácí pracovníci s informacemi čas a příležitosti.  

Jako řešení tohoto problému vyvinula společnost Microsoft inteligentní značky v sadě Office 
XP. Inteligentní značky představují způsob vytváření kódu, který běží v rámci aplikací 
Microsoft Word 2002 a Microsoft Excel 2002 a rozpoznává určitý typ termínů. Každý 
rozpoznaný termín může pod kontrolou uživatele spustit různé akce. Inteligentní značky 
umožnily vyřešit problém ztráty důležitých propojení mezi daty, samostatně ovšem 
nepředstavovaly úplné řešení. Organizace i nadále potřebovaly možnost rozpoznávat a 
reagovat na strukturu důležitých položek, nikoli pouze na jejich obsah. 

Toto je jemné, ale důležité rozlišení. Uvažme například formulář hodnocení pracovních 
výsledků zaměstnanců. Každý, kdo jej vyplňuje, musí samozřejmě znát určité údaje 
o hodnoceném zaměstnanci, jako je jeho jméno a kontaktní informace. Získání těchto údajů 
je snadné, pokud je inteligentní značka propojena s databází osobního oddělení: může 
rozpoznat jméno osoby a nabídnout akci, která vyhledá a vloží kontaktní informace. Možné 
je také definovat určitá jednoduchá omezení formuláře, jako například omezení některých 
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polí na pouze textové či číselné hodnoty. Tato vylepšení nemusí ovšem nutně manažerovi 
usnadnit vyplňování formuláře.  

Usnadnila by je sada inteligentních nástrojů, které by „chápaly“, že manažer vyplňuje 
formulář hodnocení, a nabízely by akce vhodné pro tento typ obsahu. Dokument, jehož 
struktura je definována, může být kontrolován z hlediska dodržení dané struktury (například 
vyplnění povinných částí formuláře) a zároveň může pracovníkům s informacemi poskytovat 
nástroje urychlující a usnadňující vytváření a práci s dokumentem. Dochází tak k omezení 
možných chyb pracovníků s informacemi. Protože je možné dokument prostřednictvím kódu 
XML propojit s celou řadou veřejných, soukromých i firemních informačních systémů, 
samotný dokument slouží jako prostředek pro přístup ke znalostem a informacím. 

Technické výhody inteligentních dokumentů 
Z technického pohledu je možné některé funkce inteligentních dokumentů implementovat 
pomocí webových aplikací. Objektový model sady Office XP umožňuje celé řadě metod 
integrovat externí data a kód (například Office Web Components), přičemž nástroje 
pro rozklad a zpracování kódu XML jsou již integrovány do systému Windows a aplikace 
Microsoft Internet Explorer. Sada nástrojů inteligentních dokumentů ovšem významně 
usnadňuje vytváření vlastních řešení, která využívají podpory standardu XML v sadě Office 
2003. Vývojáři mohou pro jednotlivé části dokumentu vytvářet vlastní akce. Při procházení 
jednotlivých částí dokumentu se v podokně úloh Akce dokumentu (viz obrázek 1) zobrazují 
příslušné akce, které pracovníkovi s informacemi poskytují kontrolu nad tím, kdy a jaké akce 
jsou provedeny. 

 

 

Obrázek 1: Podokno úloh Akce dokumentu 
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Inteligentní dokumenty mají oproti webovým řešením ještě další významné výhody. Zaprvé 
je možné je používat a upravovat offline. Schéma XML a kód, který implementuje akce 
inteligentního dokumentu, jsou instalovány v místním počítači uživatele, takže pomocí funkcí 
inteligentního dokumentu je možné upravovat libovolný dokument se shodným typem XML. 
Navíc nabízejí bohatší uživatelské rozhraní aplikace Word 2003 s funkcemi jako kontrola 
pravopisu a propojování objektů, které webové aplikace nabídnout nemohou. 

XML a inteligentní dokumenty 
Jazyk XML (Extensible Markup Language) je určen k vytváření strukturovaných dokumentů, 
tedy dokumentů, jejichž obsah je uspořádán předvídatelným způsobem podle pravidel 
definovaných ve schématu XML.  

Například schéma pro dokument právní smlouvy může určovat, že každý dokument může 
obsahovat až 6 částí: titulní stranu identifikující smluvní strany, definiční část (která sama 
může být rozdělena do dalších menších částí, po jedné pro každou definici), část 
s jednotlivými smluvními články apod. Toto schéma se tedy podobá skutečnému obsahu 
vytištěné smlouvy, ovšem s tím zásadním rozdílem, že schéma XML definuje jaký typ 
informací je obsažen v každé z částí. Obdobně inteligentní dokument může pro každou 
z částí této smlouvy definovat akce. V případě smlouvy o půjčce může sada akcí 
inteligentního dokumentu například načíst ze systému back-end aktuální úrokovou míru a 
podmínky úvěrového programu, které vyplní do příslušných polí v části Smluvní podmínky.  

Protože jsou data v inteligentním dokumentu definována ve formátu XML, může jeho kód 
snadno vyměňovat data s obchodními informacemi a zdroji dat na serverech back-end. 
Podobně mohou být po uložení inteligentní dokumenty směrovány do dalších obchodních 
aplikací, které podporují standard XML.  

Jak fungují inteligentní dokumenty 
Inteligentní dokumenty kombinují programovou logiku, která určuje pravidla použití 
dokumentu, s definicí popisující daný dokument ve formátu XML. Jádro pro podporu 
inteligentních dokumentů v sadě Office 2003 dokáže číst schéma XML a poté je použít 
ke zpřístupnění naprogramovaných akcí v okamžiku, kdy pracovník s informacemi pracuje 
s odpovídajícími částmi dokumentu. 

Zatímco další části tohoto dokumentu se podrobněji zabývají vývojem a zaváděním řešení 
inteligentních dokumentů, je vhodné zde uvést stručný přehled. Celý proces začíná, když 
vývojář vytvoří schéma XML popisující strukturu dokumentu. Každý element dokumentu má 
svůj název, který jej umožňuje jedinečně identifikovat. Aplikace Word 2003 a Excel 2003 
využívají tuto definici k určení, kdy uživatel upravuje element, pro který má být k dispozici 
akce inteligentního dokumentu. Dále vývojář vytvoří samotné akce. Každá z akcí je 
propojena s těmi elementy, na které má reagovat. Například akce pro vyhledávání 
prodejních dat určité položky určuje, že má být aktivní pouze pro elementy představující 
produkty. Vývojáři mohou k vytváření inteligentních dokumentů používat celou řadu 
oblíbených programovacích jazyků, mezi které patří Microsoft Visual Basic® 6.0, Microsoft 
Visual Basic .NET, Microsoft Visual C#® či Microsoft Visual C++®. 

Jakmile je dokončen kód a schéma dokumentu, jsou spojeny se souborem manifestu, který 
označuje, kde v síti je daný kód uložen. Díky tomuto souboru jsou uživatelé sady Office 
2003, kteří ještě nemají daný kód nainstalovaný, při otevření inteligentního dokumentu 
vyzváni k jeho instalaci.  

Uživatelské prostředí inteligentních dokumentů je tvořeno především podoknem úloh Akce 
dokumentu, které je podrobněji popisováno v části Využití inteligentních dokumentů. 
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Inteligentní dokumenty mohou být vytvořeny zcela od základu, ze šablony dokumentu, která 
odkazuje na schéma inteligentního dokumentu, či otevřením existujícího dokumentu a 
namapováním jeho obsahu na elementy XML ve schématu. Při přecházení mezi elementy 
v dokumentu se v podokně úloh Akce dokumentu zobrazují příslušné akce, které pracovník 
s informacemi může provést. Tyto akce mohou manipulovat s daty v dokumentu, dotazovat 
se na data v databázích či interagovat s obchodními systémy.  

 

Využití inteligentních dokumentů: Příklad 
Hodnota inteligentních dokumentů je nejlépe demonstrována při jejich využití v praxi. 
Použijme příkladu Neila Sturgeona, obchodního zástupce společnosti Contoso 
Pharmaceuticals. Obchodní zástupci společnosti Contoso často navštěvují lékaře. V průběhu 
obvykle zhruba dvouminutového rozhovoru se navštívenému lékaři snaží co nejlépe 
vysvětlit, proč by měl předepisovat léčiva právě této společnosti, a případně mu nabídnout 
jejich vzorky. V rámci přípravy na tyto rozhovory musí zástupci v nejrůznějších zdrojích 
vyhledávat data o indikaci a účincích léčiv, lékopisech a také připravit k případnému podpisu 
formuláře pro případ, že by lékaři požadovali vzorky.  

Stejně jako další farmaceutické společnosti i Contoso investovala velké množství času a 
prostředků do vybudování rozsáhlých databází s prodejními, technickými, marketingovými a 
zákaznickými daty. Každá společnost chce přirozeně takovou investici co nejlépe využít. Neil 
a jeho kolegové využívají pro přístup k těmto datům specializovanou aplikaci, práce s níž je 
ale poměrně nepohodlná a jediným způsobem získávání dat je ruční kopírování. Tato situace 
samozřejmě znesnadňuje Neilovu práci. Neil obvykle musí vyhledat kontaktní informace 
lékaře, ověřit, zda je v databázi uložena jeho licence, aby mohl případně obdržet vzorky, 
zjistit počet vzorků, které již lékař přijal, a zdokumentovat celou návštěvu, aby ji bylo 
možné zavést do databáze.  

Pomocí řešení inteligentního dokumentu postačuje Neilovi v rámci přípravy návštěvy pouze 
otevřít šablonu a zapsat určité informace. Inteligentní dokument načte aktuální informace 
o produktech, aktuální adresu lékaře atd., takže se celý proces významně zjednodušuje.  

Vyplnění formuláře 
Proces vyplnění formuláře začíná otevřením dokumentu v aplikaci Word 2003. Jakmile se 
dokument zobrazí, Neil jej vyplní jednoduše výběrem každého z polí (jako například „Jméno 
lékaře“), které požaduje zadání dat. Některá z těchto polí byla mapována na elementy XML. 
Jakmile Neil do pole umístí kurzor, aplikace Word 2003 zaktualizuje podokno úloh Akce 
dokumentu, ve kterém se zobrazí akce určené pro daný element.  

Tyto akce mohou vypadat jednoduše, ve skutečnosti ale mohou provádět složité úkoly. 
Například pole „Jméno lékaře“ je běžné textové pole, do kterého zástupce zadává jméno 
lékaře. Jakmile ovšem Neil do tohoto pole zadá jméno lékaře, přidružená akce automaticky 
provede několik operací, které by jinak požadovaly určitý úkon zástupce. V tomto příkladu 
například do formuláře vyplní jméno lékaře, ovšem až po načtení jména a souvisejících 
informací, aby mohla být vyplněna také související pole, jako jsou adresa lékaře a číslo 
licence ve formuláři potvrzení přijetí vzorků (viz obrázek 2).  
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Obrázek 2: Formulář potvrzení přijetí vzorků je automaticky vyplněn akcí 
inteligentního dokumentu 

Dalším příkladem je akce inteligentního dokumentu, která se zástupce dotazuje 
na specializaci lékaře. Protože společnost Contoso prodává velké množství různých léčiv, je 
nezbytné přizpůsobit komunikaci s jednotlivými lékaři podle produktů, které jsou pro ně 
důležité. Obchodní zástupci jako Neil mohou tento výběr provádět ručně, což je časově velmi 
náročné, nebo mohou vytvořit určité šablony, ze kterých mohou kopírovat potřebné údaje. 
Takto sice ušetří určitý čas, ale jakmile dojde k aktualizaci marketingových materiálů, ne 
všechny změny se projeví v materiálech, které obdrží lékaři. Výsledkem je zbytečně 
vynaložené úsilí a peníze. Akce inteligentního dokumentu vyhledává nejoblíbenější produkty 
pro jednotlivé specializace, načítá jejich popisy a vkládá je do těla dopisu spolu s klinickými 
informacemi o každém z produktů. Výsledkem (viz obrázek 3) je připravený dokument, 
který může být vytištěn či elektronicky odeslán lékaři, a to před nebo v průběhu Neilovy 
návštěvy. 
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Obrázek 3: Jakmile obchodní zástupce zadá specializaci lékaře, je průvodní dopis 
doplněn o konkrétní produkty 

Shromažďování dat o obchodních návštěvách 
V průběhu či po obchodní návštěvě může Neil zaznamenat počet vzorků, které daný lékař 
přijal. Při nejbližším připojení k firemní síti jsou informace ze složky Soubory offline, kterou 
si vytvořil ve svém přenosném počítači se systémem Windows XP, automaticky zkopírovány 
zpět na centrální server. Na tomto serveru jsou do databáze aplikace Microsoft Office Access 
2003 shromažďovány a zpracovávány informace od všech zástupců. Protože aplikace Access 
2003 dokáže importovat soubory XML, je vytvoření procedury pro sloučení prodejních dat a 
vygenerování tabulek poměrně jednoduché. Jakmile jsou všechna obchodní data 
shromážděna, mohou být zpřístupněna prostřednictvím množství analytických a 
prezentačních nástrojů v aplikaci Excel 2003, jako jsou kontingenční grafy, tabulková 
zobrazení a různé typy grafů.  

Přínosy inteligentních dokumentů 
Integrované řešení inteligentních dokumentů nabízí v každé fázi prodejního procesu 
společnosti Contoso významné výhody: 

Zvyšuje produktivity obchodních zástupců. Namísto ztráty času ručním sestavováním 
materiálů pro každou návštěvu se mohou zástupci soustředit na užitečnější úkoly.  

Zjednodušuje vývoj a zavádění. Podpora standardu XML v sadě Office 2003 spolu 
s podporou inteligentních dokumentů v aplikacích Word 2003 a Excel 2003 usnadňuje 
vytváření řešení, která sdružují data z více zdrojů a zpřístupňují výsledky pracovníkům 
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s informacemi snadno pochopitelným a použitelným způsobem. To znamená, že vývojáři 
řešení dosahují lepších výsledků v kratším čase.  

Zvyšuje hodnotu datových skladů organizací. Společnost Contoso má gigabajty cenných dat 
uložených v prodejních, marketingových, zákaznických a technických databázích. Principy 
vytváření, zavádění a údržby vlastních aplikací a školení a podpora jejich uživatelů 
znamenají, že většina těchto dat zůstává nepřístupná pracovníkům, kteří by je dokázali 
produktivně využít.  

 

Vytváření řešení inteligentního dokumentu 
Vytváření řešení inteligentních dokumentů představuje kombinaci tradiční programové a 
informační architektury. Konečný výsledek je řešení, které spojuje inteligentní dokument 
se schématem XML a určitým spustitelným kódem. Spolu tyto tři části umožňují dosáhnout 
vysoké funkčnosti popsané výše v tomto článku. Základní proces se dělí do čtyř podprocesů: 

Návrh šablony dokumentu, která obsahuje datové položky tvořící řešení 

Vytvoření schématu XML vyjadřujícího, které datové položky by měly být obsaženy 
v dokumentu a odkud pochází 

Vytvoření modulu akcí inteligentního dokumentu, který implementuje akce pro jednotlivé 
datové položky 

Testování, zavedení a podpora celkového řešení 

Uvedené kroky jsou podrobněji popsány ve zbytku této části.  

Návrh dokumentu 
Proces vytváření inteligentního dokumentu začíná důležitým rozhodnutím, jaký bude jeho 
účel a cílová skupina. Toto rozhodnutí musí být prvním krokem, protože struktura 
dokumentu určí sadu akcí, které je nutné vyvinout. 

Vývojář inteligentního dokumentu identifikuje datové položky, které musí dokument 
obsahovat. Tyto položky mohou být zadány pracovníkem s informacemi, načteny 
z databáze, vypočteny či předány nějakým externím mechanismem. Dále musí být označen 
zdroj každé datové položky.  

Pro každou datovou položku, která není zadána uživatelem, musí vývojář stanovit zdroj. 
Tento krok je nutné provést z počátku vývoje, protože vyžádání a získání přístupu 
k externím zdrojům dat může trvat delší dobu. 

Pro elementy, které budou načteny z externí databáze, určí vývojář metodu načtení.  

Pro elementy, jejichž hodnota bude vypočtena, určí vývojář algoritmus či proces, který ji 
odvodí. Jednou z možných metod je vytvořit testovací tabulku či program, který bude načítat 
vstupní hodnoty, a ověřit správnost výpočtu. (Pokud vývojář pro tento účel vytvoří program, 
měl by jej napsat v jazyce, který později použije pro implementaci akcí inteligentního 
dokumentu.) 

Vývojář zadá název každé datové položky a určí její typ: řetězec, celé číslo, logická hodnota 
atd. 

V našem příkladu oddělení IT společnosti Contoso nejprve vytvoří šablonu, kterou obchodní 
zástupci používají ke generování dopisů pro navštěvované lékaře. Tato šablona byla původně 
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vytvořena v aplikaci Microsoft Word 95 a byla s občasnými úpravami používána až dosud. 
Specialisté IT dobře chápou účel tohoto dokumentu a sestavili seznam interních systémů a 
zdrojů dat, ke kterým budou potřebovat přístup: 

Systém CRM s informacemi o lékařích (adresy apod.) 

Knihovna dokumentů služby Windows SharePoint™ Services, která obsahuje aktuální 
informace o produktech 

Databáze Microsoft SQL Server™, která obsahuje informace o zdravotních pojišťovnách a 
účincích produktů, které společnost Contoso prodává 

Skladový systém, který obsahuje informace o počtech vzorků léčiv, které přijali lékaři 

Vytvoření schématu 
Po důkladném rozboru struktury dokumentu je dalším úkolem popsat tuto strukturu 
ve schématu XML. I když je návrh schématu také úkolem vývojářů, specialisté IT určitě 
budou mít své požadavky. Řešení inteligentních dokumentů závisí na struktuře XML 
dokumentu, takže schéma je přirozeně velmi důležité. Pro každou organizaci je také 
jedinečné.  

Schéma bude obsahovat obor názvů XML, který zaručuje, že každý z elementů v souboru 
XML bude mít jedinečný název. Obory názvů jedinečně identifikují jednotlivé elementy XML. 
Jsou používány v inteligentních dokumentech, takže vývojáři musí v kódu odkazovat 
na elementy XML programově prostřednictvím jejich jedinečných názvů.  

Přidružení schématu 
Přidružení a použití uživatelského schématu XML na dokument aplikace Word 2003 
představuje jednoduchý proces tvořený dvěma kroky. Nejprve je schéma XML přidruženo 
pomocí karty Schéma XML v dialogovém okně Šablony a doplňky (viz obrázek 4). Tento krok 
přidružuje schéma k šabloně dokumentu, nemapuje však obsah dokumentu na elementy 
XML definované ve schématu. 
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Obrázek 4: Karta Schéma XML umožňuje k dokumentu či šabloně přidružit 
schémata 

Jakmile je schéma přidruženo k dokumentu, může vývojář namapovat obsah dokumentu 
na elementy schématu výběrem textu dokumentu (například data či jména lékaře) a volbou 
odpovídajícího elementu v podokně úloh Struktura XML. Obrázek 5 představuje šablonu 
v průběhu tohoto procesu. Celý dokument byl označen jako element třídy 
„Contoso_datasheet“ a jméno lékaře bylo označeno jako typ „drname“. Tento proces je 
nutné provést pouze jednou. Jakmile je obsah šablony příslušně přidružen k odpovídajícím 
elementům XML, může být šablona uložena a normálně používána. 
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Obrázek 5: Podokno úloh Struktura XML umožňuje snadné propojení elementů XML 
a obsahu šablony 

Jakmile je dokument plně označen, je možné jej používat v řešení inteligentního dokumentu. 
Akce inteligentního dokumentu jsou nabízeny s ohledem na umístění kurzoru v dokumentu 
(podle jeho umístění v rámci určitého elementu XML). 

V tomto bodě vývojář dokument uloží. 

Vytvoření modulu akcí 
Dalším krokem je vytvoření akcí. Modul akcí může být vytvořen v libovolném jazyce, který 
podporuje Component Object Model (COM). Mezi ně patří Visual C++, Visual Basic (6.0 a 
.NET), Visual J++ a C#. Sada Smart Document SDK definuje rozhraní, která musí být 
implementována, a co dělají jejich členské funkce. 

Poznámka: Vývojáři také mohou vytvořit inteligentní dokumenty, které využívají 
integrované funkce knihovny MOSTL (Microsoft Office smart tag list). Řešení založená 
na knihovně MOSTL nabízejí snazší implementaci, na druhou stranu ve srovnání s úplnými 
řešeními inteligentních dokumentů jsou jejich funkce omezené. 

Sada funkcí, které vývojář implementuje, závisí na úlohách, které má dané řešení plnit. 
Vývojář má k dispozici množství vlastností a metod: například vlastnost ControlTypeFromID 
určuje typ ovládacího prvku, jako je textové pole, rozevírací seznam, obrázek apod.  

Když objektový model inteligentního dokumentu přidává do podokna úloh Akce dokumentu 
ovládací prvky, jsou volány inicializační metody těchto ovládacích prvků. Tyto metody 
vytváří ovládací prvky, položky nápovědy, části dokumentu, statický text a obrázky a 
nastavují jejich vlastnosti (včetně počátečních hodnot či obsahu a jejich pozice).  
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Při interakci uživatele s ovládacími prvky v podokně úloh Akce dokumentu volá objektový 
model inteligentního dokumentu metody akcí těchto ovládacích prvků. Například metoda 
OnTextBoxContentChange je volána při změně obsahu textového pole. Tyto metody akcí 
jsou obvykle prováděny tam, kde je spuštěno řešení inteligentního dokumentu. Mohou 
provádět akce, vyhledávat data, měnit dokument či měnit obsah podokna úloh Akce 
dokumentu. 

Vytváření inteligentního dokumentu společnosti 
Contoso 

Oddělení IT společnosti Contoso má rozsáhlé zkušenosti s jazykem Visual Basic 6.0, takže 
se jeho zaměstnanci rozhodli pro vývoj akcí použít právě toto prostředí. Sada Smart 
Document SDK poskytuje rutiny, které umožňují řídit, kdy jsou nabízeny a spouštěny akce. 
Akce mohou být svázány s jedním či více typy elementů XML, takže když pracovník 
s informacemi upravuje element těchto typů, jsou v podokně úloh Akce dokumentu 
zobrazeny odpovídající akce. Samotné akce mohou dotazovat vzdálené zdroje dat, se 
získanými výsledky provádět výpočty, žádat uživatele o zadání dat (pomocí známých 
ovládacích prvků systému Windows jako textová pole, rozevírací seznamy či přepínače) a 
přidávat či měnit obsah dokumentu v závislosti na odpovědích.  

Prostřednictvím rozhovorů s obchodními zástupci zaměstnanci oddělení IT zjistili, které akce 
budou pro prodejce v terénu nejužitečnější. Prodejci chtějí mít možnost rychlého 
vyhledávání lékařů v databázi CRM, upravovat dopisy v závislosti na specializaci lékaře a 
automaticky do dopisů vkládat informace o nejprodávanějších produktech odpovídajících 
specializaci lékaře. Oddělení IT tyto informace využilo k vytvoření řešení, které nabízí akce 
pomáhající prodejcům rychle vyplňovat formulář.  

Toto je ovšem pouze první část celkového řešení v sadě Office 2003. Protože tyto formuláře 
představují dokumenty XML, společnost Contoso je může agregovat a využít je jako vstupní 
data pro svou databázi. Tento záměr by obvykle vyžadoval další čas ze strany obchodního 
zástupce či pracovníka v centrále společnosti. Komplexní podpora standardu XML v sadě 
Office 2003 usnadňuje automatizaci tohoto shromažďování a importu dat, a zvyšuje tak 
produktivitu a zajišťuje správnost dat před jejich uložením do databáze.  

 

Testování řešení inteligentního dokumentu 
Jakmile je vývoj řešení inteligentního dokumentu dokončen, musí být specialisté IT zapojeni 
do procesu testování jeho hlavních oblastí:  

Testování akcí a ověření, zda se zobrazují, kdy a jak je očekáváno. Pokud ne, musí vývojáři 
upravit šablonu či definice elementů oboru názvů. 

Testování akcí a ověření, zda správně načítají, vypočítávají a zobrazují data. Jestliže vývojáři 
rozdělí kód tak, že tato část je v samostatné třídě, pak je možné tento krok zautomatizovat. 

Testování akcí na stabilitu a výkon. Tato část je obzvláště důležitá, pokud vývojáři používají 
jazyk, který nenabízí automatické uvolňování paměti. Je důležité uvolňovat objekty, které 
byly vytvořeny, a neponechávat otevřené odkazy na rozhraní, která jsou používána kódem 
řešení. 
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Zavádění a zabezpečení řešení inteligentního 
dokumentu 

Jakmile je vývojový tým spokojen s funkcemi a výkonem řešení, je možné je začít 
distribuovat.  

Vytvoření manifestu řešení 
Klíčovým úkolem v tomto kroku je vytvoření manifestu rozšiřujícího balíku XML. Soubor 
manifestu rozšiřujícího balíku XML je soubor XML, který popisuje umístění a chování souborů 
součástí určitého řešení. Řešení může obsahovat jeden soubor, stejně jako neomezený počet 
souborů. Soubory manifestu rozšiřujícího balíku XML slouží nejen k distribuci knihoven DLL 
inteligentního dokumentu, ale v podstatě libovolného typu souboru, který má být 
distribuován jako součást řešení v aplikaci Word 2003 či Excel 2003. Mezi tyto soubory 
součástí patří schémata, transformace, doplňkové knihovny DLL, doplňky COM, textové 
soubory, konfigurační soubory atd. Je také možné zřetězit soubory manifestu rozšiřujícího 
balíku XML a vytvořit kolekce souborů manifestu rozšiřujícího balíku XML, kde jeden soubor 
manifestu rozšiřujícího balíku XML odkazuje na další atd.  

Poznámka: Tyto soubory nejsou povinné. Pracovníci s informacemi vždy mohou ručně 
přidružit schéma a zaregistrovat součásti. Instalace řešení je ovšem mnohem jednodušší 
s pomocí manifestu, a proto společnost Microsoft jeho vytvoření doporučuje.  

Vývojář vytvoří soubory manifestu rozšiřujícího balíku XML pomocí editoru XML jako Word 
2003 či Microsoft Visual Studio® .NET nebo textového editoru jako Poznámkový blok. 
Vývojář dále musí digitálně podepsat soubor manifestu pomocí specializovaného nástroje 
pro podepisování souborů XML (tento nástroj je k dispozici v sadě Smart Document Solution 
Developers Kit). 

Zabezpečení řešení inteligentního dokumentu 
Instalace součástí inteligentního dokumentu je řízena zásadami zabezpečení sady Office, 
které kontrolují, zda je možné kód řešení nainstalovat automaticky. Tyto zásady jsou svým 
účelem a chováním podobné známým nastavením zabezpečení maker sady Office, 
používaným v předchozích verzích sady Office.  

Základní pořadí událostí v souvislosti se zabezpečením je následující: 

1. Jakmile pracovník s informacemi otevře dokument aplikace Word 2003 či Excel 2003 
(který stejně jako jakýkoli jiný soubor může, ale nemusí být digitálně podepsaný). 

2. Dokument odkazuje na server manifestu řešení, který je umístěn centrálně (obvykle 
na zabezpečeném serveru). Pracovník s informacemi je vyzván ke stažení souboru 
manifestu. 

3. Před stažením souboru manifestu aplikace Word 2003 či Excel 2003 ověří, zda byl 
digitálně podepsán pomocí nástroje pro podepisování souborů XML, který je 
k dispozici v sadě Smart Document SDK. 

4. Je-li nastavení zabezpečení maker v uživatelově počítači na úrovni Střední či Vysoké, 
musí být autor digitálního podpisu považován za důvěryhodného. 

5. Je-li tomu tak, aplikace Word 2003 či Excel 2003 zpracuje manifest. 

6. Protože obsah manifestu nebyl neoprávněně pozměněn, ukazuje na správné součásti 
řešení, které jsou stejně jako samotný manifest uloženy na zabezpečeném serveru. 
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7. Na základě manifestu stáhne aplikace Word 2003 či Excel 2003 součásti řešení 
(knihovnu DLL a případné další podpůrné soubory). 

8. Je-li řešení inteligentního dokumentu „nespravované“, bude digitálně podepsána i 
jeho knihovna DLL, která bude také podléhat stejným parametrům důvěryhodnosti 
jako klient. 

9. Je-li inteligentní dokument tvořen „spravovaným kódem“ (nový způsob vytváření 
řešení sady Office), bude zabezpečení součástí řešení konfigurováno prostřednictvím 
nástroje Code Access Security Policy (Caspol.exe). Ten správcům umožňuje měnit 
zásady zabezpečení podle úrovně zásad zabezpečení počítače, úrovně zásad 
zabezpečení uživatele a úrovně zásad zabezpečení organizace. 

10. Nakonec samy součásti řešení určí mechanismus ověřování a autorizace pro akce 
řešení. Pokud například akce řešení načítá data ze systému back-end, může její kód 
určit ověřovací metodu NT Authentication, ověřování prostřednictvím služby Passport 
apod. 

Zavedení řešení 
Existují tři hlavní způsoby zavádění řešení inteligentních dokumentů: 

1. Zavedení před síť – nejvhodnější pro většinu situací 

2. Ruční instalace – užitečná v některých situacích 

3. Použití ukazatele Manifest Collection Pointer – užitečné v některých situacích 

Zavedení přes síť 
Pro zavedení přes síť přidá oddělení IT dokument do sady standardních šablon společnosti 
Contoso a knihovnu DLL inteligentního dokumentu a soubor manifestu na souborový server 
obchodního oddělení. Protože šablona ukazuje na manifest, který ukazuje na knihovnu DLL 
implementující akce inteligentního dokumentu, obchodní zástupci jako Neil nemusí 
pro zahájení používání inteligentního dokumentu provádět žádné speciální kroky. Při prvním 
otevření dokumentu v počítači zkontroluje aplikace Word 2003 místní kopii knihovny DLL a 
manifestu. Pokud nejsou nalezeny, zobrazí se výzva k jejich instalaci viz obrázek 6. 
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Obrázek 6: Inteligentní dokument vyzívá k instalaci nejnovějších součástí 

Po klepnutí na tlačítko Ano jsou požadované součásti staženy, nainstalovány a 
zaregistrovány. Jakmile je nainstalován modul akcí, jsou k dispozici všechny funkce 
inteligentního dokumentu. 

Tento způsob zavedení nabízí několik výhod: 

Umožňuje centralizovanou kontrolu nad všemi součástmi inteligentního dokumentu. Většina 
organizací již má centralizovanou knihovnu firemních šablon. Součásti inteligentního 
dokumentu mohou být uloženy stejným způsobem a podle potřeby aktualizovány. Jednotliví 
klienti nemusí ke stažení či instalaci kódu určitého inteligentního dokumentu provádět žádné 
speciální kroky. Organizace, které vyvíjejí inteligentní dokumenty, mohou dokonce nezbytný 
kód umístit do balíčku, který bude součástí bitové kopie pro zavádění sady Office 2003, 
pomocí Průvodce vlastní instalací sady Office, takže každá instalace sady Office bude 
obsahovat předdefinovanou sadu akcí.  

Umožňuje snadné aktualizace řešení. Správci mohou centrálně implementovat změny 
do řešení a všichni klienti je obdrží automaticky. 

Ruční přidání řešení 
Soubor manifestu rozšiřujícího balíku XML v aplikaci 2003 je odkazován prostřednictvím 
karty Rozšiřovací balíky XML v dialogovém okně Šablony a doplňky. V aplikaci Excel 2003 
klepněte v nabídce Data na položku XML a poté klepněte na položku Rozšiřující balíky 
XML. Jakmile je rozšiřující balík přidružen k dokumentu, mohou pracovníci s informacemi 
dokument načíst a aplikace Word 2003 či Excel 2003 vyhodnotí manifest. Pokud by jakákoli 
součást chyběla, bude automaticky stažena z umístění určeného v manifestu.  

Použití ukazatele Manifest Collection Pointer 
Ukazatel Manifest Collection Pointer je nepovinné nastavení registru, které mohou správci 
využívat pro další usnadnění zavádění a správy řešení inteligentních dokumentů. Je-li 
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v registru k dispozici tento klíč, dojde při otevření dokumentu v aplikaci Word 2003 či Excel 
2003 k následujícím operacím.  

I když dokument neukazuje na manifest řešení, je-li ve formátu XML, obsahuje odkaz 
na obor názvů XML. 

Jako výsledek použije aplikace Word 2003 či Excel 2003 ukazatel Manifest Collection Pointer 
k určení odpovídající adresy URL obsahující seznam možných řešení pro dokument. 

Je-li nalezeno řešení, které odpovídá oboru názvů použitého v dokumentu, budou staženy (či 
se zobrazí výzva ke stažení) jeho součásti. 

Tento postup je obzvláště výhodný, pokud již byl dokument zaveden a řešení je vytvořeno 
později. Obecně platí, že existence klíče Manifest Collection Pointer v registru znamená, že 
klient bude schopen správně „obsloužit“ všechny situace, ve kterých je k dispozici řešení 
inteligentního dokumentu. 

 

Závěr 
Implementace standardu XML společností Microsoft jako standardního formátu souborů 
dokumentů sady Office 2003 představuje významný mezník. Data dříve uložená 
ve statických, obtížně prohledávatelných dokumentech sady Office, mohou nyní být snadno 
kategorizována a obsluhována řešeními inteligentních dokumentů, takže organizace mohou 
využívat standard XML tím způsobem, pro který byl vyvinut. Kombinace strukturovaných 
dokumentů XML a inteligentních uživatelských akcí umožňuje organizacím všech velikostí 
zpřístupnit hodnotná data ve svých dokumentech. 

 

Další informace 
Další informace naleznete na následujících webech: 

Smart Documents Solution Developer Kit 

http://www.microsoft.com/  

XML Schema Primer  
http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/ 

 


