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Technické řešení
Aplikace typu klient-server je vyhotovena v programovacím jazyce Java. Na straně serveru je
doporučen operační systém Linux, na kterém je nainstalovaný Apache Tomcat s rozšířením
AXIS. Pro generování nabídek půjček lze použít metodu crawlování nebo lze použít tzv. mikroformáty, kterými banka označí data na webové stránce za informaci potřebnou k výpočtům.
Nabídky budou na serveru přístupné prostřednictvím databáze MySQL. Klient, v našem případě
mobilní zařízení, musí podporovat J2ME a balík JSR-172 pro webové služby. Samotný přenos
bude probíhat protokolem SOAP (viz. obrázek 1). Pro klienta i server je nezbytné připojení na
internet. Při vyvíjení může být využito i přenosu zpráv klient-server-klient pomocí SMS. Toto
řešení by vyžadovalo server s připojeným modemem, který by sloužil jako přístupový bod. Zde
by podle požadavků vybraného operátora modemu mohlo být odesílání SMS ke klientům zpoplatněno a mohlo by vytvořit větší provozní náklady.
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Z hlediska pořizovacích nákladů je veškerý zde popsaný podpůrný software nabízen ke stažení
zdarma. Pokud bude využit operační systém Linux, zmenší se nároky i na požadovaný hardware
serveru, které nejsou ani tak nikterak speciální.

Obrázek 1. Zahájení komunikace s webovou službou.

Obrázek 2. Hlavní nabídka

Obrázek 3. Zadávání částky a doby splácení
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Obrázek 4. Výběr konkrétní služby

Obrázek 2 znázorňuje hlavní nabídku aplikace. Obrázek 3 ukazuje formulář pro zadávání částky
a doby splácení a na obrázku 4 je vyobrazen seznam dostupných služeb pro výběr a další práci s
nimi. Jak je vidět, graﬁcké uživatelské rozhraní umí být přívětivé i přehledné.
•

Klient-server komunikace - je typ komunikace, při němž klient vyšle požadavek na server.
Server pak na základě požadavku regulérně odpovídá. V případě webových služeb je tvar
požadavku určen jazykem WSDL.

•

Databáze - databázový server slouží k uchování dat potřebných pro další zpracování.
Hlavní výhodou je oddělení aplikační a datové části programu.

•

Apache Tomcat - Slouží jako kontejner pro Java servlety a Java servlet pages. Je tedy
možné veřejně vystavit webové stránky psané v jazyce Java.

•

AXIS - pomocí tohoto rozšíření lze na serveru Tomcat vystavovat webové služby, jejichž
deﬁnice WSDL je pak veřejně dostupná.

•

WSDL - jazyk pro deﬁnování webové služby. Pomocí tohoto dokumentu klient ví, jak si s
webovou službou vyměnit zprávy.
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•

SOAP - protokol pro vlastní přenos jednoduchých objektů datových, či řídících.

Závěr
Tento projekt přinese mnoho výhod a nových možností v oblasti půjček jak pro banky, tak pro
samotné uživatele. Uživatel si již nebude muset vyhrazovat volný den pro základní orientaci v
problematice a produktech, ale vystačí si s informacemi, které se ho přímo týkají. Banky budou
mít další možanost jak veřejně prezentovat své produkty a navíc mít i nástroj pro přímé porovnání s konkurencí.
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