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Shrnutí: Inteligentní klienti jsou aplikace, které plně využívají informací zpřístupněných 
webovými službami XML. Protože sada Microsoft® Office 2003 nabízí nativní podporu 
formátu XML, mohou být data aplikací popisována stejnými uživatelsky definovanými 
schématy XML v různých aplikacích. Vývojáři proto mohou vytvářet inteligentní klientská 
řešení založená na sadě Office 2003, která zajišťují konzistentní aktuální informace 
a zároveň konkurenční výhodu na trhu. 
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Nejnovější informace naleznete na webu na adrese http://www.microsoft.com/office/. 

Hlavní principy a definice 
VBA – Microsoft® Visual Basic® for Applications představuje verzi vývojového prostředí 
Microsoft Visual Basic pro systém Microsoft Windows®, které je určeno pro vývoj aplikací 
založených na sadě Microsoft Office 2003 System. 

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

Schéma XML – Schéma XML je sada pravidel obvykle ve formátu XML, která popisují 
požadovanou strukturu dokumentu XML. 

Webové služby XML – Webové služby XML umožňují otevřenou komunikaci mezi programy 
napsanými v různých programovacích jazycích na různých platformách. Standardy webových 
služeb XML představují pro organizace pružný způsob zpřístupnění a používání dat mezi 
různorodými systémy v Internetu a zároveň minimalizaci problémů s integrací.  

 

Inteligentní klienti: přístup k datům odkudkoli a 
kdykoli 

Na současném rychle se měnícím a vysoce konkurenčním trhu je přístup k podnikovým 
datům kdykoli, odkudkoli a z jakéhokoli zařízení významnou konkurenční výhodou. 
V nedávné době se začaly objevovat nové dynamické podnikové aplikace založené 
na rozhraní Microsoft .NET Framework, které využívají modelu klient-služby-server 
k distribuci a využívání dat prostřednictvím webových služeb XML.  

Využitím webových služeb XML pro poskytování přístupu k vlastním podnikovým datům 
mohou organizace neustále rozhodovat, jak a jaké informace jsou sdíleny přes Internet, 
s partnery, zákazníky a zaměstnanci, v rámci vlastních intranetů a obchodních aplikací 
z různorodých zdrojů dat. Prostřednictvím špičkové technologie pro řešení inteligentních 
klientů poskytuje sada Microsoft Office System organizacím výkonné funkce pro analýzu dat, 
spolupráci, vytváření sestav a prezentaci, které mění data zpřístupněná webovými službami 
XML na informace a obchodní příležitosti.  

Inteligentní klienti jsou klientské aplikace, které se přizpůsobují různým potřebám a 
prostředím, ve kterých jsou používány. Spojují pružnost a okamžitou dostupnost, která je 
reprezentována přístupem k datům a aplikacím online při plné funkčnosti tradičního 
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klientského softwaru. Mezi hlavní příklady inteligentních klientů patří aplikace Microsoft 
Office Word 2003 a Microsoft Office Excel 2003 jako řešení pro práci s dokumenty a aplikace 
Microsoft Office InfoPath™ 2003 jako řešení pro práci s formuláři.  

Tyto aplikace budou podrobněji popsány dále v tomto dokumentu, v zásadě ale platí, že tito 
inteligentní klienti využívají webové služby XML a pracují s daty zpřístupněnými těmito 
webovými službami XML, a to i při práci offline. Výsledkem je, že díky sadě Microsoft Office 
2003 mohou organizace integrovat nové zdroje dat se stávajícími ve známém jednoduše 
ovladatelném uživatelském rozhraní aplikací Word 2003, Excel 2003 a dalších aplikací sady 
Microsoft Office System a vyvíjet pružná a inovativní řešení inteligentních klientů. 

 

Webové služby XML 
Webové služby XML umožňují organizacím nabízet velké množství integrovaných vlastních 
obchodních řešení díky programovému přístupu k různorodým zdrojům dat a zpřístupněním 
těchto zdrojů dat inteligentním klientským aplikacím. Podobně jako software založený 
na součástech jsou i webové služby XML programovatelné a opakovaně použitelné. Jakmile 
jsou zavedeny v intranetu či Internetu, je klientský přístup velmi jednoduchý. 

Jsou-li podniková data, zpřístupněná webovou službou XML, požadována inteligentní 
klientskou aplikací trvale, může se pracovník s informacemi odpojit od serveru a přesto 
si zachovat možnost zpracovávat, měnit, analyzovat, ukládat a sdílet data poskytovaná 
webovou službou XML. Po opětovném připojení k podnikovému serveru zajistí inteligentní 
klient aktualizaci zdrojů dat na základě možností aplikační logiky. 

 

Sada Office 2003 a technologie inteligentních 
klientů 

Díky sadě Office 2003 mohou být klientské aplikace součástí cyklu správy informací 
organizace a nikoli pouze statickými kontejnery binárních dat. Inteligentní klienti se mohou 
stát nedílnými součástmi informační infrastruktury organizace, integrovanými do obchodní 
logiky a zpracování dat prostřednictvím webových služeb XML. Využitím standardu XML 
v sadě Office 2003 k oddělení dat od ostatních vlastností dokumentů, prezentací či tabulek 
může být obsah vytvořený pracovníky s informacemi opakovaně používán dalšími 
aplikacemi. Protože mohou být data aplikací sady Microsoft® Office 2003 popisována 
stejnými uživatelsky definovanými schématy XML v různých aplikacích, mohou vývojáři 
snáze integrovat tato data do řešení inteligentních klientů svých organizací.  

Například inteligentní značky a inteligentní dokumenty v aplikacích Word 2003 a Excel 2003 
umožňují propojit uživatelské akce s daty ve formátu XML. Obrázek 1 představuje 
inteligentní dokument, který poskytuje základní informace o lékaři pomocí webové služby 
XML, která se připojuje ke zdroji dat v systému back-end. Jakmile pracovník s informacemi 
zadá jméno lékaře, inteligentní dokument načte data a zobrazí je na základě jejich struktury 
XML. 



 

Obrázek 1 Příklad řešení inteligentního klienta založeného na inteligentním 
dokumentu v sadě Office 2003  

Inteligentní dokumenty jsou ideálním řešením inteligentních klientů pro celou řadu situací 
a potřeb, stejně tak jsou ale v řadě případů vhodná i řešení inteligentních klientů založených 
na aplikaci InfoPath 2003. Aplikace InfoPath umožňuje organizacím vytvářet dynamické 
strukturované formuláře založené na definovaných schématech XML. Podobně jako 
inteligentní dokumenty umožňuje aplikace InfoPath 2003 pracovníkům s informacemi 
využívat webové služby XML k vytváření, přístupu a práci s podnikovými informacemi. 
Rozdíly mezi řešeními založenými na inteligentních dokumentech a aplikaci Infopath 
si vysvětlíme dále. Podrobnější diskusi objasňující, kdy použít aplikaci InfoPath, kdy 
inteligentní dokumenty a kdy jiná řešení, naleznete v dokumentu Microsoft® InfoPath™ 
2003 Decision Tree: Comparing InfoPath Forms to Other Microsoft Solutions (Microsoft® 
InfoPath™ 2003: Porovnání formulářů aplikace InfoPath a dalších řešení společnosti 
Microsoft). 

 

Aplikace InfoPath 2003 jako inteligentní klient 
Protože aplikace InfoPath 2003 obsahuje integrovanou podporu webových služeb XML, 
představuje ideálního klienta pro shromažďování dat a spolupráci na nich. Aplikace InfoPath 
2003 komunikuje s libovolným serverem, který zpřístupňuje data pomocí webových služeb. 
Obrázek 2 představuje obecné systémy back-end a middle-tier, které je možné 
nakonfigurovat na vzájemnou komunikaci prostřednictvím webových služeb využívajících 
standardy jako SOAP, UDDI a WSDL. Aplikace InfoPath tvoří plně funkční uživatelské 
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rozhraní pro tyto systémy. S minimálním úsilím může být formulář aplikace InfoPath navržen 
jako prostředek k výměně dat ve formátu XML mezi systémy middle-tier/back-end. 

 

 

Obrázek 2 Komunikace aplikace InfoPath se systémy back-end a middle-tier 
prostřednictvím webových služeb 

Aplikace InfoPath také obsahuje integrovanou podporu databází Access a SQL Server 
prostřednictvím objektů ADO.   

Využití aplikace InfoPath jako inteligentního klienta přináší řadu výhod, mezi které patří: 

• Podpora uživatelsky definovaných schémat – Aplikace InfoPath podporuje 
uživatelsky definovaná schémata založená na standardu W3C XML Schema (XSD). 
Uživatelé mohou v aplikaci InfoPath navrhovat formuláře na základě existujících 
schémat. Pokud schéma neexistuje, vytvoří je aplikace na základě návrhu formuláře. 

• Snadná integrace pracovních toků – Díky integrované podpoře protokolu HTTP, 
webových služeb XML a e-mailu mohou být formuláře aplikace InfoPath navrženy 
k odesílání dat do serveru BizTalk bez nutnosti zápisu kódu v aplikaci InfoPath. 
Systém BizTalk může poté na daný formulář použít obchodní pravidla (může 
například odeslat nadřízenému ke schválení výkaz výdajů).  

• Použití offline – Aplikace InfoPath poskytuje dokumentový model, který umožňuje 
pracovníkům s informacemi pracovat offline bez připojení. Zcela či částečně vyplněné 
formuláře mohou být uloženy místně a podle potřeby dokončeny později. Aplikace 
InfoPath také nabízí možnost ověřování obchodní logiky klienta online i offline. 

 

Inteligentní dokumenty 
Inteligentní dokumenty představují nový typ modelu řešení založených na dokumentech, 
sešitech a šablonách aplikací Word 2003 a Excel 2003, které mají definovanou strukturu XML 
a vlastní podokno úloh. Struktura XML inteligentního dokumentu je založena na uživatelsky 
definovaném schématu XML, které na základě umístění kurzoru v různých částech 
inteligentního dokumentu zobrazuje v podokně úloh odpovídající informace. Mezi příklady 
informací, které se mohou zobrazovat v podokně úloh, patří nápověda, související data, 
nástroje pro práci s dokumentem či užitečné grafické obrázky. Jak ukazuje obrázek 1 řešení 
inteligentního dokumentu výše, pracovník s informacemi může do jednoho elementu 
vlastního podokna úloh zapsat jméno lékaře a v dalším elementu zvolit jeho specializaci. 

Přehled inteligentních klientských aplikací založených na sadě Microsoft Office 2003 System 
 4 

 

 



Protože inteligentní dokumenty jsou obvykle stahovány z důvěryhodného serveru, kód 
inteligentního dokumentu, nazývaný XML expansion pack, a jeho schéma XML mohou být 
aktualizovány ze stejného serveru. Každý inteligentní dokument má vlastní soubor 
manifestu, který představuje soubor ve formátu XML popisující umístění hlavních součástí 
daného řešení. Protože inteligentní dokument zná umístění souboru manifestu, je 
při otevření inteligentního dokumentu pracovník s informacemi automaticky dotázán, zda 
chce nainstalovat součásti popsané v souboru manifestu. Obrázek 3 představuje z pohledu 
pracovníka s informacemi proces aktualizace řešení inteligentního klienta založeného 
na technologii inteligentních dokumentů. 

 

Obrázek 3 Příklad řešení inteligentního klienta založeného na inteligentním 
dokumentu, které se dotazuje uživatele na stažení součástí inteligentního 
dokumentu popsaných v souboru manifestu 

 

Inteligentní značky 
Inteligentní značky, které mají v řešeních inteligentních klientů také své důležité místo, 
dynamicky označují data podle typu obsahu, který je poté možné prohledávat 
a aktualizovat. V sadě Office 2003 jsou vlastní inteligentní značky podporovány aplikacemi 
Word 2003, Excel 2003, PowerPoint 2003, Microsoft Office Outlook® 2003 (při použití 
aplikace Word 2003 jako editoru e-mailů), Microsoft Office Access® 2003 (pouze akce) 
a Office 2003 Research Library (Knihovna zdrojů informací). Dále je možné inteligentní 
značky použít v jednotlivých buňkách na listech aplikace Excel 2003 a v polích aplikace 
Access 2003. Mezi pokročilé možnosti inteligentních značek v aplikacích Word 2003 a Excel 
2003 patří jejich použití na elementy XML a automatické spuštění akcí na základě jejich 
rozpoznání.  

Sloučením těchto dvou významných vylepšení inteligentních značek v sadě Office 2003 
se rozšiřuje užitečnost inteligentních klientských aplikací. Přidružení akcí inteligentních 
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značek k elementům XML či automatické spouštění akcí na základě rozpoznání inteligentních 
značek umožňuje inteligentním klientům automaticky shromažďovat metadata v okamžiku 
jejich zápisu či v reálném čase aktualizovat jednu část řešení na základě informací zadaných 
v jiném řešení. 

Office 2003 Research Library (Knihovna zdrojů 
informací) 

Knihovna zdrojů informací sady Office 2003 (Office 2003 Research Library) je tvořena zdroji 
informací, které je možné prohledávat v rámci i vně aplikací sady Microsoft Office System. 
Některé z těchto zdrojů informací jsou přístupné z aplikací sady Microsoft Office System. 
Mezi ně patří Slovník, Encyklopedie či Tezaurus. Další možnosti vyhledávání, jako například 
Vyhledávání na webu či Kurzy akcií, využívají externí služby, které požadují připojení 
k Internetu. Protože jsou informační služby sady Office 2003 založeny na standardních 
webových službách XML, nepožaduje Knihovna zdrojů informací sady Office 2003 žádný kód 
na straně klienta.  

Vývojáři mohou vytvářet vlastní informační služby pro Knihovnu zdrojů informací, které by 
inteligentním klientům umožňovaly prohledávání zdrojů dat v rámci jejich organizací 
či externích zdrojů dat prostřednictvím webových služeb XML. Organizace tak mohou 
poskytovat přístup ke svým datům, jako jsou například informace o zákaznících 
či produktech, přímo z podokna úloh. Vybrané nezávislé organizace poskytují externí webové 
služby XML, které mohou být integrovány do Knihovny zdrojů informací a inteligentních 
klientů.  

Vývoj a zavádění řešení inteligentních klientů 
Nové modely zavádění umožňují ukládat některá inteligentní klientská řešení v podnikové síti 
či na důvěryhodném serveru, který zajistí automatické stažení kódu při spuštění inteligentní 
klientské aplikace. Distribuce aktualizací je v takovém případě velmi jednoduchá; správce 
pouze změní kód na serveru. Zavedení řešení na serveru usnadňuje jeho údržbu a snižuje 
riziko útoků. Inteligentní dokumenty i řešení založená na aplikaci InfoPath umožňují snadnou 
aktualizaci. Podrobnější diskusi a porovnání vývoje a zavádění inteligentních klientů 
naleznete v dokumentu Microsoft® InfoPath™ 2003 Decision Tree: Comparing InfoPath 
Forms to Other Microsoft Solutions (Microsoft® InfoPath™ 2003: Porovnání formulářů 
aplikace InfoPath a dalších řešení společnosti Microsoft). 

Uživatelsky definovaná schémata XML 
Organizace, které chtějí popisovat a definovat svá obchodní data ve známém formátu, 
mohou použít vlastní schéma XML odpovídající specifikaci W3C (World Wide Web 
Consortium) se sadou Office 2003 a inteligentními klientskými aplikacemi. Pro manipulaci 
s daty XML a extrahování obsahu pro jeho opakované použití je také možné do značné míry 
využít transformace XSLT (EXtensible Stylesheet Language Transformations). 

Visual Basic for Applications  
Díky sadě nástrojů Office 2003 Web Services Toolkit mohou vývojáři snadno vyhledávat 
na Internetu dostupné webové služby XML či odkazovat na interní podnikové webové služby 
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a v prostředí editoru jazyka Visual Basic for Applications (VBA) je integrovat 
do inteligentních klientů založených na sadě Office 2003. Editor VBA umožňuje odkazovat 
na webové služby XML z aplikací, které podporují jazyk VBA, a usnadňuje tak propojení 
inteligentních klientských aplikací s obchodními systémy back-end. 

Programovací prostředí jazyka VBA a samotný jazyk VBA zůstávají nedílnou součástí sady 
Office 2003. Většina řešení v jazyce VBA, vytvořených v sadě Microsoft Office XP, by měla 
být zpětně kompatibilní se sadou Office 2003. Objektové modely byly aktualizovány tak, 
jazyk VBA programátorům umožňoval využívat nové technologie a funkce sady Office 2003. 

Visual Studio Tools for Office 2003 
Díky sadě Microsoft Visual Studio® Tools for Microsoft Office 2003 mohou vývojáři vytvářet 
spravovaný kód pro inteligentní klientské aplikace pomocí špičkového editoru kódu, 
zjednodušeného řízení projektů a výkonných návrhových nástrojů vývojového systému 
Microsoft Visual Studio .NET 2003. Vývojáři mohou nově v sadě Office 2003 oddělit 
dokumenty řešení od samotného kódu, což představuje alternativní přístup oproti 
předchozím modelům inteligentních klientů, Které obsahovaly makra VBA i vlastní logiku. 
Práce se spravovaným kódem v sadě Office 2003 poskytuje vývojářům robustnější možnosti 
pro vytváření, zavádění a správu aktualizací řešení inteligentních klientů.  

Sada Visual Studio Tools for Office 2003 poskytuje přímý přístup k součástem Office 2003 
Primary Interop Assemblies (PIA), které umožňují aplikacím .NET využívat objektový model 
sady Office 2003. Vývojáři mohou vytvářet spravovaný kód, který se spouští mimo 
dokumenty a šablony aplikace Word 2003 či sešity aplikace Excel 2003 ve vývojovém 
systému Microsoft Visual Basic .NET či vývojářském nástroji Microsoft Visual C#®. Tento 
spravovaný kód může být spolu s kódem VBA či .NET umístěn ve stejné inteligentní klientské 
aplikaci.  

Zabezpečení 
Pomocí technologie inteligentních dokumentů či sady Visual Studio Tools for Office je kód 
zaváděn z důvěryhodného serveru, čímž je zajištěno, že v rámci organizace bude spouštěn 
výhradně důvěryhodný kód. Použití výhradně důvěryhodných zdrojů omezuje riziko 
distribuce škodlivého kódu do inteligentních klientů vyvinutých v aplikacích Word 2003 
či Excel 2003. 

Inteligentní dokumenty sady Office 2003 vyvinuté pomocí sady Visual Studio Tools for Office 
2003 mají integrováno zabezpečení technologie .NET, které inteligentním klientským 
aplikacím umožňuje využívat nejrůznějších možností k určování úrovně důvěryhodnosti 
zdrojů dat a aplikací. Za zcela důvěryhodnou může být například považována cesta 
ve formátu UNC (universal naming convention) k podnikovému serveru, takže všichni 
inteligentní klienti s danou cestou UNC mohou prostřednictvím webové služby XML provádět 
akce nad zdrojem dat hostovaném na daném podnikovém serveru. Inteligentní klienti 
vyvinutí pomocí sady Visual Studio Tools for Office 2003 navíc ukládají kód stažený 
z důvěryhodných serverů v mezipaměti aplikace Microsoft Internet Explorer, takže po prvním 
spuštění daného kódu je možné jej spouštět offline.  

Inteligentní dokumenty jsou zaváděny z důvěryhodných serverů na základě zásad aplikace 
Internet Explorer a před umožněním spuštění kódu je provedeno několik kontrol 
zabezpečení. Inteligentní dokument se uživatele automaticky dotazuje, zda chce 
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nainstalovat či aktualizovat inteligentní klientskou aplikaci. Jakmile uživatel tuto akci potvrdí, 
stáhne inteligentní dokument ze serveru příslušný kód a nainstaluje jej místně, aby bylo 
možné s inteligentním klientem pracovat offline.  

 

Řešení založená na formulářích aplikace InfoPath nabízejí několik možností zabezpečení. 
Tato řešení mohou být používána ve vlastním ohraničeném paměťovém prostoru nebo 
mohou být považována za důvěryhodná. Řešení ve vlastním paměťovém prostoru jsou 
instalována prostřednictvím odkazu na adresu URL (stažení může být provedeno 
bez interakce s uživatelem a upgrady mohou být automatické) a jsou ukládána v místní 
mezipaměti. Řešení ve vlastním paměťovém prostoru mohou být spouštěna pod stejným 
modelem zabezpečení jako webové stránky v aplikaci Internet Explorer a mají přístup pouze 
k aktuálnímu formuláři (nemají přístup k žádným prostředkům v místním počítači). Pokud 
řešení požaduje přístup k místním prostředkům, jako například zápis do místního souboru, 
nebo pokud požaduje spuštění důvěryhodného kódu, jako například součástí C++, je 
nezbytné důvěryhodné řešení. Důvěryhodná řešení požadují instalaci klienta 
(prostřednictvím MSI či jiné instalační technologie) a explicitní upgrady. 

Závěr 
Sada Microsoft Office System nabízí inovativní technologie pro inteligentní klientská řešení. 
Inteligentní klienti jsou aplikace, které plně využívají informací zpřístupněných webovými 
službami XML. Inteligentní řešení založená na aplikacích sady Office 2003 mohou dynamicky 
přistupovat k webovým službám a analyzovat, sdílet a zpracovávat data. Výsledkem jsou 
pružné a přizpůsobitelné aplikace s vždy aktuálními informacemi, které i při práci offline 
nabízí plnou funkčnost. 

Použitím známých aplikací sady Office 2003 a špičkových technologií sady Microsoft Office 
System při vývoji inteligentních klientů mohou organizace plně využít stávající investice 
do technologií a školení pracovníků s informacemi. Organizace proto mohou vytvářet 
inteligentní klientská řešení založená na sadě Office 2003, která zajišťují konzistentní 
aktuální informace a zároveň konkurenční výhodu na trhu. 

 


