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1.Úvod 
Servisně orientovaná architektura, dále jen SOA je pojem, který se čím dál častěji skloňuje v 

různých pádech v oblasti informatiky, zejména v odvětví podnikových informačních systémů. SOA je 
filozofie věnující se problematice integrace aplikací pomocí webových služeb. S tím souvisí pojmy 
jako je orchestrace či řízení služeb. SOA vznikla a stále vzniká jako reakce na řešení obchodních a 
podnikových cílu ve společnostech. Za účelem konkurence schopnosti a poskytnutí kvalitních řešeních 
schopných rychle reagovat na změny požadované systém, ale i na celou IT infrastrukturu společnosti 
je dobré pochopit, na jakých principech je SOA založena. Firma D3Soft si uvědomuje fakt, že SOA 
nedílnou součástí informatiky a z tohoto v minulosti přešla na vývoj informačních systémů pomocí 
webových služeb podle principů SOA. Tato práce by měla vysvětlit, jakým způsobem realizovat 
analýzu, návrh a implementaci SOA řešení v kontextu vývoje informačních systémů dle vnitřních 
standardů společnosti D3Soft.  
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2. Úvod do SOA a byznys procesů 
2.1 Procesy 

V informačních technologiích a zvláště v podnikové sféře se často skloňují pojmy jako 
podnikový proces, byznys proces, IT proces. Tyto pojmy mohou být spolu zaměňovány, ale ve 
skutečnosti se jedná o různé pojmy a tedy i procesy. Než se dostaneme k samotnému SOA a jeho 
vztahu k procesům (záměrně zde není přívlastek procesu), musíme si nejdříve vyjasnit zmíněné 
procesy. Pro proces obecně platí, že je definován sadou kroků (aktivit), které vedou k určitému 
požadovanému cíli. Podle toho, jaký přívlastek použijeme, je pak definice více upřesněna. 

2.1.1 Byznys proces 
Tento proces udává sadu kroků, které je nutné udělat, aby byl získán příslušný obchodní cíl. 

Tyto procesy bývají automatizovány a jejich modelováním je započat životní cyklus vývoje 
informačního systému. Byznys procesy bývají automatizovány právě informačními systémy a ke 
splnění požadovaného byznys cíle může být využito více informačních systémů. 

2.1.2 Podnikový proces 
Podnikový proces je de facto založen na byznys procesu. Podnikový proces rozšiřuje byznys 

proces o kroky a standardy, podle kterých se zaměstnanci řídí. Podnikový proces tak řídí průběh 
činností ve firmě. K průběhu podnikového procesu jsou využívány informační systémy a v jedné firmě 
může být takovýchto informačních systémů více, každý pro specifický účel (účetní systémy, ERP 
systémy, atd.). 

2.1.3 IT proces 
Velice často se zaměňuje tento pojem s podnikovými, popř. byznys procesy. IT proces je opět 

sada kroků definující nějaký cíl, v tomto případě je cílem nějaké IT řešení. I zde může být využito 
několik informačních systémů a aplikací. Ovšem je nutné si uvědomit, že z pohledu SOA jsou 
zajímavé jakékoliv procesy, tedy i procesy např. z automobilového průmyslu, strojírenského průmyslu 
a z jiných oborů. IT proces je pouze podmnožinou předchozích procesů. 

Jak je vidět, každý z definovaných pojmů má svůj specifický význam. V kontextu servisně 
orientované architektury, dále jen SOA, se uvažují  podnikové a byznys procesy. Automatizace 
takových procesů se řeší různými způsoby integrace, avšak právě SOA je pravděpodobně 
nejvhodnější. 

2.2 Integrace podnikových aplikací 
Ve velkých společnostech, kde se používá několik systémů, se často řeší problém, jak docílit, 

aby aplikace spolu byly schopny komunikovat, aby jedna aplikace měla přístup k datům jiné. Tyto 
problémy se často řeší v souvislosti řešení problematiky podnikového nebo byznys procesu. Integrace 
aplikací se v minulosti řešila různými způsoby. Integrace aplikací se prováděla na různých vrstvách 
systémů (datových nebo na vrstvě byznys logiky). Tyto způsoby propojení aplikací však měly jednu 
velkou nevýhodu, kterou můžeme jednoduše shrnout do pojmu „těsná vazba“. Aby bylo možné dvě 
aplikace spolu integrovat, bylo nutné udělat zásah do aplikací a byly spolu silně propojeny, kdy jedna 
aplikace věděla o druhé. Výsledkem sice byla integrace aplikací, ale taková realizace byla velice 
obtížná a není flexibilní. S dalšími případnými požadavky bylo nutné opět provádět citlivé zásahy do 
aplikací. 

Teprve s příchodem webových služeb přišla i nová myšlenka integrace aplikací. Webové 
služby nejsou zcela nová technologie, spousta vývojářů, analytiků a architektů je dobře obeznámena 
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s webovými službami. Webové služby jsou základním stavebním kamenem pro tvorbu SOA řešení a 
v tomto kontextu je už problematika webových služeb mnohem zajímavější a i komplikovanější. 

2.3 SOA a její vlastnosti 
Přesná definice toho, co znamená SOA, není přesně definována. Ovšem existuje několik 

vlastností, které ji charakterizují. Důležité je si uvědomit, že se nejedná o technologii, ale o metodiku 
používanou v oblasti podnikových informačních systémů. V následujícím textu se předpokládá znalost 
webových služeb, ovšem než se pustíme do výčtu typických vlastností SOA, přesto si krátce 
připomene, co je to webová služba. 

Webová služba (web service, WS) je komponenta, která zapouzdřuje nějakou logiku. Je 
definována rozhraním a přes toto rozhraní je možné se službou komunikovat. Pokud bychom chtěli 
službu přidružit k modelu procesu, může se jednat o aktivitu procesu, část podprocesu, ale může to být 
i celý proces.  

Služba

Služba

Služba

 

Obrázek 1: Znázornění, co vše může být představováno službou v kontextu procesu. 

Typickou vlastností služeb je, že použitá technologie nemá vliv na chod služby a komunikaci 
s ní. Je tedy platformově nezávislá. Služba přes své rozhraní nabízí operace, pomocí nichž můžeme 
spustit její logiku nebo získat nějaká data. Aby bylo možné se službou komunikovat, definuje SOA 
mechanismus, pomocí kterého je možné službu vyhledat, získat její popis a následně s ní 
komunikovat. 
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Obrázek 2: Základní mechanismus SOA. 

Poskytovatel služby vystavuje popis rozhraní v jazyce WSDL. Jedná se o jazyk založený na 
XML a je zastřešován konsorciem W3C. Následně je tento dokument zveřejněn v jakémsi registru, 
kde jsou služby hierarchicky organizovány. Tento registr se nazývá UDDI a pokud chce žadatel 
s nějakou službou komunikovat, vyhledá v tomto registru odpovídající službu, získá její popis a 
následně může začít spolupráce mezi klientem služby a samotnou službou. Tato komunikace probíhá 
nad protokolem SOAP, který opět zastřešuje konsorcium W3C. 

Uvedený mechanismus nastiňuje základní principy SOA. Proto si nyní můžeme detailněji 
popsat základní principy a vlastnosti SOA. 

První z vlastností, kterou si uvedeme, je formální dohoda nebo-li kontrakt služeb. Jak již bylo 
zmíněno, pro komunikaci se službou je nutné znát její popis ve formě WSDL dokumentu. V tomto 
dokumentu jsou obsaženy informace, jako jsou koncové body služby. Koncový bod je definován URL 
adresou a portem a představuje místo, na kterém můžeme službu oslovovat. Dále je ve WSDL 
dokumentu seznam operací služeb, definice vstupních a výstupních zpráv použitých v operacích 
(jinými slovy jsou to vstupní a výstupní parametry operací služeb), pravidla a vlastnosti služby jako je 
bezpečnost komunikace, způsob ověřování a další. Jedná se tedy o velice citlivé informace, které by se 
neměly měnit. Pokud službu využívá několik služeb a vznikla by nepožadovaná změna v definici 
služby, ovlivnilo by to všechny žadatele služby. Je tedy nutné dodržovat pravidlo, že rozhraní služby 
nesmí být měněno, ale v případě potřeby jen rozšiřováno. 

Tak jak existuje v objektově orientovaném přístupu modelování pojem znovupoužitelnost, má 
tento pojem význam i v SOA a je jednou z jejích vlastností. Vždy se snažíme navrhnout služby tak, 
aby byly znovupoužitelné jak v rámci procesu, tak mezi jinými procesy. Aby byla služba 
znovupoužitelná, musí nabízet operace, které jsou obecné a jsou vztahovány k její logice, nikoliv 
k logice nadřazené služby, která ji řídí. Čím obecnější operace služba nabízí, tím více je služba 
znovupoužitelná. 

Typickou a velmi významnou vlastností SOA je její volná vazba. S tímto pojmem se setkáte 
téměř vždy při jakékoliv zmínce o SOA. Logika služby a její implementace by neměla být závislá na 
jiné službě, tj. logika služby není propojena s logikou jiné služby. Jediná vazba mezi službami a 
klienty služeb je pouze znalost již zmíněných formálních dohod. Tato vlastnost je významnou při 
integraci různých systémů. Lze tak velice hbitě reagovat na vnější vlivy procesu a rychle tyto změny 
zakomponovat to procesní logiky. 
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Navazující vlastností na znovupoužitelnost je abstrakce. Tato vlastnost ale také vychází i 
z kontraktů služeb. Jedná se abstrakci logiky. Webové služby vystupují jako jakési černé skříňky, 
které provádějí nějakou logiku a přistupovat k této logice je možné skrz operace služby nabízené 
rozhraním služby. Rozsah logiky zpracovávané službou není nijak definován, je jen na nás, jakou část 
logiky bude služba vykonávat. Podle rozsahu logiky však vznikají potřeby na operace služby, kterých 
v krajních případech je velmi mnoho nebo velmi málo. Logika není nijak spjatá s logikou jiné služby a 
komunikace s logikou je možná v situaci, kdy známe popis služby. 

Již jsme si definovali několik podstatných vlastností, které dále vedou ke kompozici služeb. 
Znovupoužitelnost, formální dohody, abstrakce logiky, to vše jsou vlastnosti, díky kterým můžeme 
přidat další velmi užitečnou vlastnost, a to je skládání služeb. Jelikož žadatel služby nevidí způsob 
implementace poskytovatele služeb ani jeho zdroje, které používá pro svou logiku, můžeme služby 
navzájem propojovat a skládat a vytvořit tak rodičovské služby. Jedná se o koncept instrumentace 
služeb, kdy rodičovská, též řídicí služba, spojuje a řídí účastníky procesu za účelem vyřešení své 
logiky. Pokud tedy voláme službu, nikdy nevíme, zda tato služba volá jiné služby nebo rovnou získává 
data ze svých zdrojů, např. z databáze. 

Další vlastností, kterou si uvedeme, je autonomie služeb. V ideálním případě zapouzdřuje 
služba určitou logiku a rozsah logiky má přesně stanovené hranice. Logika by neměla mít žádná 
pravidla, tyto pravidla by měly být na vyšší úrovni, tedy úrovni řídicích nebo instrumentačních služeb. 
Služby by tedy měly být navrženy tak, že nejsou závislé na volajícím a volající by naopak měl 
definovat pravidla logiky, tj. sérii spouštěných operací. 

Další vlastností charakterizující SOA je de facto požadavek kladený na služby. Služby mohou 
být stavové nebo bezstavové. V SOA by ale služby měly být bezstavové. Pokud si službu představíme 
jako aktivitu, informace, které si služba udržuje, jsou informace v rozsahu dané aktivity. Služba by 
neměla udržovat informace mimo rozsah aktivity. Tyto stavové a jiné informace by naopak měly být 
přesunuty do hlaviček SOAP zpráv, a jsou tak přenášeny mezi službami. 

Poslední vlastností, kterou si uvedeme, je zjistitelnost. Zjistitelnost služeb znamená snadné 
získání informací o významu služeb. Napomáhá to předcházet redundantním službám. Služby mohou 
být organizovány v jakémsi registru, kde je uložen jejich popis. Tyto registry se nazývají UDDI 
registry a mohou být vnitřní a vnější. Vnitřní registry jsou firemní, vnější jsou veřejně dostupné 
registry. Tyto registry se však v praxi neuchytli a využívají se jen zřídka. Přesto, pokud je použit 
alespoň vnitřní registr uvnitř podniku, může to pomoct při tvorbě SOA řešení a v případě velkého 
počtu služeb to může zpřehlednit jejich strukturu. Jak ale později uvidíme, tuto vlastnost lze realizovat 
i jiným technikami, než jen UDDI registry. 

Definované vlastnosti si nyní shrneme v bodech a budeme je považovat za jádro SOA: 
• kontrakty služeb – tento princip zajišťují WSDL dokumenty. 
• znovupoužitelnost – jak je vidět z mechanismu, poskytovatel služby vystaví popis v registru, 

odkud je mohou žadatelé služeb dohledat. Může tedy nastat, že službu budou používat dva 
klienti a tím pádem je zaručena znovupoužitelnost služeb. 

• volná vazba a abstrakce – mezi klientem služby a službou je pouze vazba na úrovní jejího 
rozhraní. Klient služby neví nic o její logice, o způsobu implementace, o zdroji informací, o 
použité platformě implementace. Logika je tak abstrahována přes operace služby. 

• kompozice – služby lze skládat do větších celků a tyto celky jsou opět službami. 
• autonomie – služby zapouzdřují určitou logiku. Nad touto logikou má kontrolu pouze daná 

služby a nikdo jiný. Důležité je, že vytvořená logika je obecná a není závislá na volajícím. 
Služba tedy neví, jaký klient ji bude používat a podle toho by měla být přizpůsobena její 
implementace. 
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• bezestavovost – služby uchovávají pouze minimum potřebných informací pro nějakou 
aktivitu. Jinými slovy si uchovává pouze informace nutné pro její chod. Informace nad rámec 
chodu služby už by neměly být službou udržovány. 

• zjistitelnost – touto vlastností se myslí fakt, že je možné získat popis služby. Podle obrázku 2 
je zjistitelnost poskytována pomocí UDDI registrů. Ve skutečnosti se UDDI registry neujaly a 
tento princip je, jak později uvidíme, poskytován jiným způsoby. 

2.4 Standardy webových služeb, servisně orientovaná analýza a návrh 
Pokud chceme vytvořit servisně orientované řešení nebo vytvořit aplikaci v duchu SOA, je 

třeba tomu trochu přizpůsobit analýzu. V takové situaci je potřeba mít na mysli a znát principy a 
vlastnosti SOA, které jsme si definovali v předchozích kapitolách. Je nutné podotknout, že v dnešní 
době je SOA podporována různými standardy, které lze zahrnout do servisně orientovaných řešení. 
Těchto standardů je opravdu spousta a ne všechny musí být nutně zahrnuty v řešeních, nicméně je 
dobré znát alespoň principy těch nejvýznamnějších a nejpoužívanějších. 

2.4.1 WS-Addressing 
Ještě před tím, než se pustíme do rozboru tohoto standardu, popíšeme vzory výměny zpráv 

mezi klientem služby a službou. Důvod je ten, že při komunikaci se právě tento standard využívá. 
Prvním vzorem, který si představíme, je vzor request/response. Klient zašle službě dotaz, na 

který služba reaguje vykonáním nějaké práce a následně zpětně zašle zprávu s odpovědí. Jedná se o 
vzor, kdy klient volá nějakou operaci s návratovou hodnotou. 

Služba A Služba B

Vykonej operaci

Tady je odpověď

 

Obrázek 3: Komunikace typu požadavek odpověď. 

Jiným vzorem je jednosměrná (one-way) komunikace, tzv. vzor fire-and-forget. V tomto 
případě klient zašle zprávu službě a nečeká na odpověď a může pokračovat dál ve své práci. Tento 
vzor může být i rozšířen, kdy klient nezasílá pouze jedné službě zprávu, ale předem definované sadě 
služeb. V tomto případě se jedná o tzv. broadcast. 

 

Obrázek 4: a) jednosměrná operace, b) broadcast 
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Předcházející vzory výměny zpráv lze považovat za základní. S těmito vzory se setkáváme 
nejčastěji. V případě vzoru request/response se dá říct, že se s ním setkáváme takřka denně. Ovšem 
existují i komplexnější vzory, jako např. publish/subscribe. Tento vzor popisuje událostní režim. 
V tomto vzoru se definují dvě role služeb, předplatitel a vydavatel. Princip je takový, že předplatitel se 
zaregistruje u vydavatele, že chce odebírat určitý typ zpráv. Tento proces je možné realizovat vzorem 
request/response, kdy předplatitel zažádá vydavatele o registraci a ten zašle potvrzující odpověď. 
Jakmile vydavatel provede nějakou akci, kdy je dostupná určitá informace konkrétního typu, projde 
seznam registrovaných předplatitelů a všem zašle tuto informace. Druhý krok je možné realizovat 
vzorem fire-and-forget. Událostní režim popisují standardy WS-BaseNotification, WS-
BrokeredNotification, WS-Topics, WS-Eventing. 

 

Obrázek 5: Komplexní vzor publish/subscribe založený na komunikaci typu request/response a one-
way. 

Ve všech vzorech pro výměnu zpráv se používá standard WS-Addressing. Jednoduše řečeno, 
tento standard rozšiřuje zprávu o informace, jako jsou: 

• odkud zpráva pochází, 
• na kterou adresu má být doručena, 
• kdo ji má přijmout, 
• kam má být zpráva přeposlána v případě, že operace selže. 

Všechny tyto informace, tedy kromě informace vyjadřující původ zprávy, a také informace o 
vzoru zpráv získá žadatel služby z popisu služby, tj. z WSDL dokumentu. Základní konstrukce tohoto 
standardu je následující: 
<Envelope> 

  <Header> 

    <MessageID /> 

    <RelatesTo /> 
    <ReplyTo /> 

    <From /> 

    <FaultTo /> 
    <To /> 

    <Action /> 

  </Header> 
  <Body> 

    ... 

  </Body> 

</Envelope> 

Obrázek 6: Základní struktura standardu WS-Addressing. 

Element Popis 

MessageID Jednoznačný identifikátor zprávy. V případě, že je použit element ReplyTo  nebo 
FaultTo , musí být tento element definován z důvodu korelace. 

RelatesTo Jedná se o korelační element. V případě, že je volána operace služby typu 
request/response, je v odpovědi definován tento element, který obsahuje hodnotu 
MessageID  příchozí zprávy. Je tak definováno, na jaký požadavek se odpověď 
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vztahuje. 

ReplyTo Element definuje koncový bod, na který má být odeslána odpověď v případě operace 
typu request/response. 

From Element definuje koncový bod, ze kterého přišla zpráva. 

FaultTo V případě, že dojde k selhání operace nebo přenosu, definuje tento element, kam má 
být posláno oznámení o chybě. 

To Element definuje cílový koncový bod, kam má být doručena zpráva. 

Action Element definuje název operace, která má být spuštěna. 

Tab. 1: Popis jednotlivých elementů standardu WS-Addressing. 

Elementy From, ReplyTo  a FaultTo  jsou typu EndpointReference , což znamená, že 

zmíněné elementy mohou být popsány elementy, které definuje konstrukt EndpointReference . 
Tento konstrukt je definován takto: 
<EndpointReference> 

  <Address /> 

  <ReferenceProperties /> 
  <ReferenceParameters /> 

  <PortType /> 

  <ServiceName /> 

  <PortName /> 
  <Policy /> 

</EndpointReference> 

Obrázek 7: Elementy konstruktu EndpointReference . 

Element Popis 

Address Povinný element konstruktu EndpointReference  definující URI adresu 
koncového bodu určité služby. 

ReferenceProperties Element obsahuje další elementy poskytující informace o vlastnostech určité 
služby. 

ReferenceParameters Element obsahuje další elementy poskytující parametry pro určitou službu. 

PortType Název elementu portType  dané služby. Element portType  se nachází ve 
WSDL dokumentu a obsahuje seznam operací služby. 

ServiceName, 

PortName 

Opět se jedná o hodnoty týkající se částí WSDL dokumentu. Element 
ServiceName  obsahuje název služby, který se nachází ve WSDL 
dokumentu v elementu service . Element PortName  obsahuje název 
elementu port ve WSDL dokumentu, který definuje fyzickou adresu služby. 

Policy Element poskytuje místo pro definování zásad spojenou s určitou službou 
pomocí standardu WS-Policy. 

Tab. 2: Popis jednotlivých elementů konstruktu EndpointReference . 

2.4.2 WS-ReliableMessaging 
Předchozí standard definoval princip adresování v SOA řešeních. Ovšem standard WS-

Addressing už nezajišťuje a nezaručuju spolehlivé doručení zprávy. Standard WS-ReliableMessaging 
definuje mechanismus pro potvrzování zpráv, tedy spolehlivé doručování zpráv a je schopný zaručit: 

• Poskytovatelé služeb budou upozorněni na úspěšný nebo neúspěšný přenos zprávy. 
• Větší počet zpráv v určitém pořadí budou v tomto pořadí doručeny. 

S těmito zárukami se objevují pojmy, které si vysvětlíme: 
• Zdroj – je entita, která odesílá zprávu. Zdroj by měl být informován o průběhu přenosu, tedy 

zda zpráva byla doručena či nikoliv. Kromě toho zdroj zodpovídá za opětovné odeslání zprávy 
v případě neúspěšného přenosu a měl by zajistit odeslání zpráv ve správném pořadí. 
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• Cíl – je entita, které přijímá zprávy. Podle použitého potvrzování cíl odesílá zdroji 
potvrzování o úspěšném, resp. neúspěšném doručení zpráv. Stejně tak reaguje na to, zda 
zprávy nepřicházejí v pořadí, v jakém by přicházet měly. 

• Sekvence – zavádí pořadí zpráv, ve kterém by měly být doručovány. Každá zpráva tak 
obsahuje číslo určující její pořadí v sekvenci a poslední zpráva obsahuje příznak, že se jedná o 
poslední zprávu. 

• Potvrzení – je proces, který provádí cíl. Po každé přijaté zprávě odesílá potvrzení zdroji o tom, 
že přijal zprávu a jakou. Na zdroji pak zbývá, aby zjistil, které zprávy byly doručeny a 
chybějící aby odeslal. Odeslání zpráv pak závisí na použitém typu záruky doručení zpráv. 

• Záruka doručení zpráv – jedná se o typy zásad použitých pro záruku, že zpráva byla odeslána 
od zdroje k cíli. WS-ReliableMessaging podporuje následující zásady: 

o Nejvíce jednou (at most once) – zpráva bude doručena maximálně jednou, ale nemusí 
být doručen vůbec. Pokud je doručena víckrát, nastane chyba. 

o Nejméně jednou (at least once) – zpráva bude doručena minimálně jednou, ale může 
být doručena i vícekrát. Pokud tedy zpráva nebude doručena vůbec, nastane chyba. 

o Přesně jednou (exactly once) – zpráva musí být doručena. Pokud není doručena nebo 
je doručena vícekrát, pak nastane chyba. 

o Po pořádku (in order) – tato záruka může být kombinována s předchozími a zajišťuje, 
že sekvence zpráv musí být doručena ve stanoveném pořadí. Pokud dorazí jedná 
zpráva v jiném pořadí, než jaké určuje její pořadové číslo, nastane chyba. 

<Envelope> 
  <Header> 

    <Sequence> 

      <Identifier /> 
      <MessageNumber /> 

      <LastMessage /> 

    </Sequence> 
    <SequenceAcknowledgement> 

      <Identifier /> 

      <AcknowledgementRange Upper="" Lower="" /> 

      <Nack /> 
    </SequenceAcknowledgement> 

    <AckRequested> 

      <Identifier /> 
    </AckRequested> 

  </Header> 

  <Body> 
    ... 

  </Body> 

</Envelope> 

Obrázek 8: Základní elementy definované ve standardu WS-ReliableMessaging. 

Jakmile zdroj zašle zprávu k cíli, obsahuje každá zpráva spadající do nějaké sekvence zpráv 
pořadové číslo, popř. příznak,zda se jedná o poslední zprávu v sekvenci. Toto je určeno v elementu 
Sequence , který obsahuje element Identifier . Tento element obsahuje identifikátor sekvence, 

ke které zpráva patří. Následuje element MessageNumber , který určuje pořadí zprávy  v sekvenci a 

pokud je poslána poslední zpráva v sekvenci, element Sequence  obsahuje navíc element 

LastMessage . 
Jakmile cíl dostane zprávu nebo několik zpráv ze sekvence, odesílá zdroji potvrzení. 

V potvrzení je obsaženo, jaké zprávy byly přijaty a jaké přijaté nebyly. Tyto informace jsou obsaženy 
v elementu SequenceAcknowledgement , který obsahuje opět identifikátor sekvence v elementu 

Identifier . Určení zpráv, které byly přijaty jsou vypsány pomocí elementu 
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AcknowledgementRange . Tento element obsahuje dva atributy Upper  a Lower , které de facto 
definují interval přijatých zprávy. Pokud by tedy cíl obdržel např. zprávy 1 až 5 a 7 až 8, byly by 
v elementu SequenceAcknowledgement  dva elementy AcknowledgementRange , jeden 

s hodnotami atributů Lower=“1“  a Upper=“5“  a druhý s hodnotami Lower=“7“  a Upper=“8“ . 
S těchto informací se dá odvodit, že nebyla doručena zpráva s pořadovým číslem 6. Ovšem tato 
skutečnost může být poskytována i přes element Nack  představující „negativní potvrzování“, kdy 
tento element obsahuje pořadové číslo zprávy, která nebyla doručena. 

WS-ReliableMessaging obsahuje kromě zmíněných elementů i další konstrukce, které jsou 
shrnuty v následující tabulce. 

Element Popis 

SequenceRef Tento element slouží k definování různých zásad spojených se 
spolehlivým doručováním zpráv, jako jsou zmíněné záruky 
doručování. 

AcknowledgementInterval Element definuje časový interval, v jakém cíl automaticky odesílá 
potvrzování. 

BaseRetransmissionInterval Element naopak používá zdroj, kdy tento element definuje časový 
interval, po kterém zdroj opakovaně odesílá zprávy, pokud nedostal 
potvrzení. 

Expires Element definuje datum a čas, kdy má vypršet platnost jisté sekvence 
zpráv. 

SequenceCreation Sekvence vytváří zdroj, ovšem i cíl může vytvořit své vlastní sekvence. 

Tab. 3: Další elementy standardu WS-ReliableMessaging. 

2.4.3 WS-Coordination, WS-AtomicTransaction 
Byznys a podnikové procesy se skládají z několika kroků, kterým říkáme aktivity. 

Z technického pohledu SOA si pod aktivitami můžeme představit webové služby. Aktivity mohou být 
jednoduché, nebo se opět může jedna o proces, tj. komplexní aktivity. To znamená, že webová služba 
může být jednoduchá, kdy k vykonání své práce nepotřebuje nikoho dalšího, nebo složená. Složená 
služba je taková, která k vykonání své práce volá jiné služby. Jedná se tak o kompozici služeb a 
v takovém případě může být někdy potřeba koordinovat celou aktivitu. Můžeme na to pohlížet 
obdobně, jako v klasických transakcích v relačních databázích nad vícero tabulkami. Pokud služba 
provádí nějakou práci a při tom volá jiné služby, je celá aktivita provedena v případě, že zúčastněné 
služby úspěšně provedou své vlastní aktivity. Pokud jedna z nich selže, mělo by dojít k selhání celé 
požadované aktivity a k vrácení do původního stavu. Koordinace v SOA tedy definuje informace o 
kontextu, jako jsou počet zúčastněných služeb k vykonání požadované aktivity a dobu trvání 
požadované aktivity. 

Systém koordinace je založen na čtyřech službách – služba aktivace (vytváří nový kontext a 
tento kontext spojuje s určitou aktivitou), služba registrace (zúčastněné služby se přes tuto službu 
registrují k určitému protokolu kontextu, přičemž kontext je získán od služby aktivace), služba 
specifického protokolu (služba představuje použitý protokol v závislosti na použitém typu 
koordinátora), služba koordinace neboli koordinátor (služba zodpovídající za koordinace kompozice 
služeb). Existuje několik typů koordinátorů, které podporující konkrétní typy koordinace, které 
rozšiřují základní principy koordinace. Samotná koordinace je popsána standardem WS-Coordination, 
konkrétní typy koordinátorů a jim odpovídající typy koordinací jsou jednoduché atomické transakce 
popsané standardem WS-AtomicTransaction nebo dlouhotrvající řídicí aktivity (transakce) popsané 
standardem WS-BusinessActivity. Struktura hlavičky kontextu je zobrazena na obrázku 9. 
<Envelope> 
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  <Header> 

    <CoordinationContext> 
      <Identifier /> 

      <CoordinationType /> 

      <RegistrationService> 
        <Address /> 

        <ReferenceParameters /> 

      </RegistrationService> 
    </CoordinationContext> 

  </Header> 

  <Body> 
    ... 

  </Body> 

</Envelope> 

Obrázek 9: Struktura kontextu v hlavičce CoordinationContext . 

Element Popis 

CoordinationContext Kořenový element kontextu. 

Identifier Element určuje jednoznačný identifikátor aktivity, ke které se tento kontext 
vztahuje. 

Expires Element určuje dobu platnosti aktivity. Element obsahuje datum a čas, kdy 
má vypršet doba platnosti. 

CoordinationType Element určuje použitý typ protokolu, jako je WS-AtomicTransaction nebo 
WS-BusinessActivity. 

RegistrationService Element obsahuje další elementy Address  a ReferenceParameters  
a určuje registrační službu. 

Address Element obsahuje URI adresu koncového bodu registrační služby. 

ReferenceParameters Zde jsou definovány dodatečné parametry registrační služby. 

Tab. 4: Jednotlivé elementy konstruktu CoordinationContext . 

Celý systém koordinace je založen na procesech aktivace, registrace a dokončení. Proces 
aktivace zahajuje libovolná služba, která kontaktuje službu aktivace přes operaci 
CreateCoordinationContext . V této operaci je nutné definovat typ protokolu, který se bude 
používat (např. WS-AtomictTransaction). Je možné ale navíc definovat dobu platnosti aktivity popř. 
vytvoření kontextu vztahujícího se k jinému dříve vytvořenému kontextu. 

Služba aktivace na to vytvoří kontext a odpoví službě aplikace zasláním zprávy 
CoordinationContextResponse , která obsahuje element CoordinationContext . Služba 
aplikace se pak registruje u registrační služby a poté přizve ostatní služby ke spolupráci, kdy jim předá 
kontext. Ostatní zúčastněné služby se nato taktéž registrují u registrační služby. Celá koordinace je pak 
řízena podle konkrétního protokolu konkrétním koordinátorem (např. koordinátor s protokolem 
definovaným standardem WS-AtomicTransaction). 

Proces dokončení pak koordinovaně ukončuje aktivitu. Služba aplikace zašle koordinátorovi 
žádost o ukončení aktivity. Koordinátor na to reaguje tak, že zašle všem zúčastněným službám zprávu, 
aby dokončili svou práci. Každá zúčastněná zpráva pošle koordinátorovi potvrzení o ukončení. 
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Obrázek 10: Proces registrace v koordinaci dle standardu WS-Coordination. 

Nyní, když víme, jak obecně funguje koordinace, můžeme přistoupit ke konkrétnímu 
koordinátorovi a jeho protokolu. Vysvětlíme se, jak fungují atomické transakce. Logika transakcí 
spojených s webovými službami je stejná, jako transakce používané v relačních databázích. Atomické 
transakce podporují operace commit  (potvrzení vykonané aktivity) a rollback  (navrácení aktivity 
do původního stavu). Standard WS-AtomicTransaction definuje celkem 3 protokoly atomických 
transakcí: 

• Completion – protokol pro potvrzení transakce nebo navrácení do původního stavu. 
• Durable 2PC – dvoufázový protokol, který používají služby používající trvalé úložiště dat, 

jako jsou např. databáze. 
• Volatile 2PC – taktéž se jedná o dvoufázový protokol, ovšem tento používají služby 

používající dočasná úložiště dat, jako jsou např. cache. 
Funkčnost koordinátora atomických transakcí je rozdělena do dvou fází. V první fázi osloví 

všechny registrované služby, aby odpověděli, jak zpracovali své výsledky. Registrované služby mohou 
vrátit odpověď typu commit , resp. abort, pokud operace proběhla v pořádku, resp. nastala chyba. 
Jakmile koordinátor dostane všechny odpovědi, přechází do druhé fáze, kdy na základě získaných 
odpovědí rozhodne, zda provede operaci commit , resp. rollback  v závislosti, zda jsou všechny 
odpovědi commit , resp. jedná z odpovědí je abort. Podle toho dojde k potvrzení transakce nebo 

k navrácení do původního stavu. Pokud má být provedena operace rollback , oznámí koordinátor 

všem zúčastněným službám, aby provedly operaci rollback . 
Zmíníme ještě, že existuje ještě jeden standard rozšiřující WS-Coordination. Jedná se o 

standard WS-BusinessActivity a tento standard definuje dlouhotrvající operace, které se mohou 
nacházet i v různých stavech. Při použití tohoto standardu se pak mluví o řídicích aktivitách, které 
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mohou použít i jednoduché atomické transakce. V těchto situacích už se může jednat o kompozici 
služeb, které připomínají byznys nebo podnikový proces. Pomalu se tak dostáváme k pojmům 
orchestrace a choreografie. 

2.4.4 WS-BPEL 
Na začátku jsme si řekli, že proces se skládá ze sady kroků neboli aktivit, po jejichž vykonání 

dosáhneme určitého cíle. Pokud chceme tento proces automatizovat, pak můžeme takovou 
automatizaci realizovat právě pomocí SOA, tedy webových služeb. Na službu pak pohlížíme, jako na 
aktivitu. Orchestrace pak představuje řízení a spouštění těchto služeb, přičemž to, jak budou služby 
spuštěny a v jakém pořadí, odpovídá procesu, který má být automatizován. Většinou je orchestrace 
řešena tzv. middleware produkty, jako je např. BizTalk Server od firmy Microsoft. V SOA řešeních 
musí tedy existovat nějaký standard pro vytvoření definice procesu. Tímto standardem je právě WS-
BPEL. Služby, které jsou zahrnuty do procesu, jsou v orchestraci označovány jako partnerské služby. 
Pro vykonání jednotlivých aktivit lze využít technik, jako jsou větvení, výběr, cykly či paralelní 
spouštění. 
<process name=""> 

  <partnerLinks> 

    <partnerLink name="" partnerLinkType="" myRole="" partnerRole="" /> 
    ... 

  </partnerLinks> 

  <variables> 
    <variable name="" messageType="" /> 

    ... 

  </variables> 

  <sequence> 
    ... 

  </sequence> 

</process> 

Obrázek 11: Základní struktura standardu WS-BPEL. 

Kořenovým elementem standardu WS-BPEL je element process . Tento element obsahuje 
atribut name, kterým pojmenujeme proces. Kromě toho se název zároveň stává jmenným prostorem 

pro proces. Uvnitř elementu process  se nachází několik konstruktů. 

Začněme elementem partnerLinks , který představuje seznam všech partnerských služeb 
použitých v procesu. Partnerské služby mohou buďto spouštět proces (jsou klienty procesní služby) 
nebo jsou procesní službou spouštěny. Element partnerLink  můžeme pojmenovat pomocí atributu 

name. V závislosti na tom, zda je komunikace směrem od procesní služby k partnerské službě nebo 
naopak (zda procesní služba volá partnerskou službu nebo je partnerskou službou volána) se používají 
atributy myRole  a partnerRole . Atribut myRole  určuje, že je procesní služba volána partnerskou 

službou a analogicky atribut partnerRole  určuje, že procesní služba volá partnerskou službu. 

Všimněme si, že element partnerLink  ještě obsahuje atribut partnerLinkType . Tento atribut 

odkazuje na element portType  obsažen ve WSDL dokumentu dané služby.  
Během vykonání procesu je většinou nutné uchovávat stavové informace v podobě 

proměnných. K tomuto účelu slouží element variables , který obsahuje elementy variable , jež 

definují konkrétní proměnné. Element variable  může odkazovat na XSD dokument definující 
strukturu zprávy, která má být uložena. Je ale možné se odkazovat pouze na konstrukt element XSD 
dokumentu elementem element, popř. odkazovat na element simpleType  XSD dokumentu pomocí 
atributu type (uložení jednoduchých proměnných jako jsou řetězce nebo čísla). 

Konkrétní logika procesu je definována v elementu sequence . V tomto elementu se definuje 
sekvence kroků (aktivit), které se vykonají v definovaném pořadí. WS-BPEL nabízí několik elementů, 
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které lze využít. Je ale i možné uvnitř elementu sequence  zanořit další elementy sequence . Výčet 

elementů, které lze použít v elementu sequence  je sepsán v tabulce 5. 

Element Popis 

invoke Tento element představuje příklad vyvolání partnerské služby. Obsahuje 
celkem pět atributů, kterými lze upřesnit volání služby. Atribut 
partnerLink  představuje název partnerské služby a název odpovídá 
jménu element partnerLink . Další atribut portType  odkazuje na 
element portType  WSDL dokumentu služby. Atributem operation  lze 
definovat, která operace služby se má vyvolat a atributy 
inputVariable  a outputVariable  lze specifikovat vstupní a 
výstupní parametry, které jsou nadefinované v elementu variables . 

receive Tento element staví procesní službu do role poskytovatele služby, kdy je 
očekávána nějaká příchozí zprávy od klientské (partnerské) služby. 
Atributem partnerLink  je definována klientská služby, kdy název 
odpovídá názvu elementu partnerLink . Atribut portType  odkazuje 
na element portType  procesní služby ve WSDL dokumentu. Atributem 
operation  lze definovat operaci, která přijme zprávu a atributem 
variable  je specifikována proměnná, do které se příchozí zpráva uloží. 
Nakonec lze ještě definovat, zda se po přijetí zprávy má vytvořit nová 
instance procesní služby atributem createInstance . Tento atribut 
může obsahovat pouze hodnoty Yes  a No. 

reply Pokud je použit element receive  pro přijetí zprávy, je nutné definovat 
element reply , pokud se jedná o vyvolání operaci s návratovou 
hodnotou. Tento element je tedy spřažen s elementem receive , proto 
jsou atributy shodné s elementem receive .  

switch, case, 

otherwise 

Jedná se o konstrukce, které umožňují rozhodovací logiku na základě 
splněné resp. nesplněné podmínky. Element switch  představuje místo 
pro definování podmínky pomocí atributu condition . Jestliže je 
podmínka splněna, provede se jeden příkaz definovaný v elementu case . 
Pokud podmínce nevyhovuje žádný element case, provede se element 
otherwise . Tato konstrukce ve verzi 2.0 nahrazena elementy if , 
elseif , else . 

assign, copy, from, to Element assign  představuje oblast příkazů copy pro nastavování hodnot 
proměnných. Každý element copy se pak skládá z elementů from  a to , 
kdy je definování, která hodnota se odkud a kam kopíruje. U posledních 
dvou elementů definujeme atributem variable  název proměnné, 
kterou se využívá. 

falutHandlers, catch, 

catchAll 

Tyto elementy umožňují správu chybových stavů při vykonávaní aktivit. 
Element faultHandlers  může obsahovat několik elementů catch  pro 
zachycení specifické chyby a její ošetření. Chyby mohou nastat nečekaně, 
jako je např. špatný WSDL dokument, nebo mohou nastat použitím 
elementu throw . Element catchAll  pak představuje výchozí ošetření 
chyb. 

compensationHandler Tento element umožňuje definovat podmínky pro vyvolání tzv. 
kompenzačního procesu, který je spuštěn paralelně s hlavním procesem. 

correlationSets Element umožňuje spravovat korelační zprávy mezi více instancemi 
procesu. 

empty Element umožňuje spustit tzv. prázdnou operaci po splnění podmínky. 
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eventHandlers Element umožňuje spravovat událostní režim. Tento element obsahuje 
podřízené elementy onMessage  a onAlarm , kdy po přijetí určité zprávy 
nebo uplynutí určité doby se spustí série aktivit. 

exit Element představuje ukončení instance procesu. 

flow Tento element umožňuje paralelní zpracování série aktivit. K souběhu pak 
dojde ve chvíli, kdy všechny větve ukončí svoji práci. Přechod od jedné 
aktivity k druhé uvnitř tohoto elementu se provádí pomoci elementu 
link . 

pick Jedná se o podobnou funkčnost jako v elementu faultHandlers . Tento 
element se ale používá jako odpověď na externí události. 

scope Tímto elementem lze v procesu vytvořit oblasti v rámci kterých lze poté 
vytvářet lokální konstrukty variables , faultHandlers , 
correlationSets , compensationHandlers  a eventHandlers . 

terminate Jedná se o stejnou funkčnost, jako v elementu exit . Tento element je 
však ve verzi 2.0. 

throw Tímto elementem lze v procesu vyvolat určitou výjimku po splnění 
podmínky. 

wait Element umožňuje pozastavení běhu procesu na určitou dobu. 

while Element umožňuje vytvořit cyklus, v rámci něhož se provádí série aktivit, 
dokud je splněna podmínka condition  tohoto elementu. 

Tab. 5: Elementy pro vytvoření logiky procesu standardu WS-BPEL. 

S orchestrací souvisí ještě jeden pojem a tím je choreografie. Jedná se o velice podobné 
termíny, oba představují techniky pro vytvoření nějakého procesu, ve kterém je využito několika 
partnerských služeb. Rozdíl mezi nimi je ten, že na orchestraci se pohlíží jako na techniky vytvoření 
procesu v rámci jedné společnosti. Řízení a logika procesu je tak centralizována a jejím vlastníkem je 
daná společnost, pro kterou byla orchestrace vytvářena. Intuitivně, choreografie je proces přes několik 
společností. V takovém procesu není jeho vlastníkem jen jedna společnost, navíc logika i jeho správa 
není centralizována, jako to je v případě orchestrace. Pro choreografii existuje standard WS-CDL, 
ovšem mnoho funkcí je obdobných jako ve standardu WS-BPEL. 

2.4.5 WS-Policy 
Předchozí standardy detailně popisovali vzájemnou interakci služeb. Nyní je na čase si popsat 

možnosti, jak objevit službu a získat její popis. Představíme si standard WS-Policy, který posouvá 
definici popisu služby za hranice klasického WSDL jazyka. WSDL dokumenty obsahují základní 
informace, jako je název služby, koncové body, seznam operací a odpovídající vstupní a výstupní 
zprávy operací. Pomocí standardu WS-Policy lze WSDL dokumenty obohatit o zásady a tvrzení 
kladená na službu nebo na její operace. Lze stanovovat požadavky, které upřesňují, jak se službou 
komunikovat. Tento standard je základním, co se týče zásad. Existují další standardy, které jej 
rozšiřují, jako jsou WS-PolicyAttachments, WS-PolicyAssertions, WS-SecurityPolicy. 
<Envelope> 

  <Header> 
    <Policy> 

      <ExactlyOne> 

        ... 
      </ExactlyOne> 

      <All> 

        ... 
      </All> 

      <PolicyReference> 

        ... 
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      </PolicyReference> 

    </Policy> 
  </Header> 

  <Body> 

    ... 
  </Body> 

</Envelope> 

Obrázek 12: Základní elementy standardu WS-Policy. 

Kořenovým elementem je element Policy . Ten obsahuje sadu tvrzení tvořící zásady pro 
komunikaci. Každé tvrzení může být obohaceno o informace, které přináší standard WS-
PolicyAssertions. Jedná se o elementy: 

• TextEncoding  – definuje specifické kódování. 

• Language  – definuje specifický jazyk. 

• SpecVersion  – definuje konkrétní verzi pro danou specifikaci. 

• MessagePredicate  – uvádí pravidla pro zpracování zpráv, která lze vyjádřit pomocí 
XPath. 
Navíc každý element může být doplněn o atributy Usage , definující sílu požadavku na 

zásady, a Preference , definující prioritu zásad v případě, že poskytovatel služby je natolik 

flexibilní, že je schopen nabídnout několik alternativních zásad. Z významu atributu Preference  

plyne, že může obsahovat pouze celočíselné hodnoty. Atribut Usage  může obsahovat jednu 
z následujících hodnot: 

• Required  – dané tvrzení musí být obsaženo ve zprávě, jinak nastane chyba. 

• Optional  – dané tvrzení může být obsaženo ve zprávě, ale pokud není, nic se neděje. 

• Rejected  – dané tvrzení není podporováno. 

• Observed  – dané tvrzení platí pro všechny subjekty zásad. 

• Ignored  – pokud je dané tvrzení obsaženo ve zprávě, bude záměrně ignorováno. 

Element Policy  může definovat sadu tvrzení, z nichž právě jedno musí být vybráno. Tuto 

možnost lze definovat elementem ExactlyOne . Naproti tomu element All  říká, že všechny 
obsažené tvrzení musí být vybrány a použity ve zprávě. Tyto dva elementy lze spolu kombinovat. 

Na zásady nebo dokumenty zásad lze odkazovat přes URI adresu. Pokud se chceme odkazovat 
na nějaké zásady nebo dokumenty zásad, může tak být učiněno pomocí elementu 
PolicyReference , který pak obsahuje atribut URI. Pokud se odkazujeme na tvrzení, která jsou 

součástí daného dokumentu, začíná hodnota atributu URI znakem #. Konkrétní tvrzení, na které je 

možné se odkazovat, pak musí obsahovat atribut ID . 

2.4.6 WS-MetadataExchange 
Pokud chce klient komunikovat se službou, musí klient získat metadata služby, neboli WSDL 

dokument. K tomuto účelu slouží standard WS-MetadataExchange a právě tyto metadata většinou 
obsahují zásady, které jsme si popsali v předchozím standardu. Standard WS-MetadadaExchange 
poskytuje mechanismus výměny WSDL dokumentu a podporuje princip volné vazby. Získat metadata 
lze různými způsoby (ruční vyhledání WSDL dokumentu, kontaktování registrů služeb, zaslání 
požadavku samotné službě). Nejvýhodnější způsob je kontaktování samotné služby. Princip v podstatě 
spočívá v tom, že žadatel služby zná adresu, na které může službu kontaktovat a zašle požadavek typu 
„zašli mi informace o sobě“. Poskytovatel služby pak zašle svá metadata (WSDL dokument) načež 
může začít komunikace mezi klientem služby a službou. 



19 
 

 

Obrázek 13: Získání metadat a následná komunikace. 

Poskytovatel služby většinou vystavuje jeden koncový bod právě pro výměnu metadat. 
Žadatel služby pak kontaktuje službu prostřednictvím tohoto koncového bodu zasláním buď 
požadavku GetMetadata  nebo Get . Nejobecnější požadavek GetMetadata  vrací všechny 
dokumenty spojené se službou (WSDL, XSD, zásady). Je ale možné zpřesnit požadavek, aby byl 
vrácen pouze určitý dokument nebo dokumenty. Jakmile služba odpovídá na požadavek 
GetMetadata , mohou být v odpovědi buď samotné dokumenty, odkazy na ně, popř. může být 
použita kombinace obou případů. V případě, že žadatel služby obdrží odpověď, ve které se nachází 
nějaký odkaz na dokument, může explicitně získat tyto dokumenty s dané adresy (odkaz na dokument 
je formou URI adresy) požadavkem Get . Požadavek Get  tak specifikuje, o které dokumenty má 
žadatel služby zájem. 
<Envelope> 

  <Header> 

    <Action> 
      http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/mex/GetMetadata/Request 

    </Action> 

    <To> 

      adresa_poskytovatele 
    </To> 

    <MessageID> 

      id_soap_zpravy 
    </MessageID> 

    <ReplyTo> 

      <Address> 
        adrresa_zadatele 

      </Address> 

    </ReplyTo> 

  </Header> 
  <Body> 

    <GetMetadata> 

      <Dialect/> 
      <Identifier/> 

    </GetMetadata> 

  </Body> 
</Envelope> 

Obrázek 14: Základní konstrukce požadavku GetMetadata . 

<Envelope> 

  <Header> 
    <Action> 

      http://schemas.xmlsoap.org/ws/2004/09/mex/GetMetadata/Response 

    </Action> 
    <RelatesTo> 

      id_soap_zpravy 

    </RelatesTo> 

    <To> 
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      adresa_zadatele 

    </To> 
  </Header> 

  <Body> 

    <Metadata> 
      <MetadataSection> 

        <wsdl:definitions> 

          definice_wsdl 
        </wsdl:definitions> 

      </MetadataSection> 

      <MetadataSection> 
        <MetadataReference> 

          <Address> 

            adresa_dokumentu 

          </Address> 
        </MetadataReference> 

      </MetadataSection> 

    </Metadata> 
  </Body> 

</Envelope> 

Obrázek 15: Příklad konstrukce odpovědí na požadavek GetMetadata . 

Element Popis 

Dialect Žadatel může specifikovat tímto element verzi požadovaných metadat. Je tak 
zajištěno, že žadatel obdrží data, kterým rozumí. 

Identifier Element zpřesňuje informace obsažené v elementu Dialect  a to tak, že 
definuje konkrétní část metadat, o kterou má zájem. 

Metadata, 

MetadataSection, 

MetadataReference 

Vrácená data se nacházejí v elementu Metadata , který obsahuje několik 
elementů MetadataSection , ve kterých se nachází WSDL definice a XSD 
schémeta. Pokud se na tyto informace jen odkazuje, obsahuje element 
MetadataSection  element MetadataReference . Konkrétní 
elementy MetadataSection  mohou obsahovat elementy Dialect  a 
Identifier , které odpovídají hodnotám obsažených v požadavku 
GetMetadata . 

Tab. 6: Elementy standardu WS-MetadataExchange. 

2.4.7 WS-Security 
Bezpečnost v informačních technologií je jedním ze základních požadavků a SOA řešení se 

taktéž tomuto požadavku nevyhnou. V SOA je nutné řešit přístup k webovým službám, ověřovat 
identitu žadatele služby a zajistit bezpečnost přenosu. Webová služba klade podmínky bezpečnosti, 
které musí žadatel respektovat za účelem komunikace s ní. Takto kladené požadavky získá žadatel z 
WSDL dokumentu, který je rozšířen o standard WS-Policy a WS-SecurityPolicy. Co se týče konkrétní 
podmínek bezpečnosti, k tomu slouží právě standard WS-Security, který je základem pro ostatní 
bezpečnostní techniky. V souvislosti s bezpečností v IT se navíc setkáváme se standardy XML 
Encryption (šifrování) a XML Signature (digitální podpisy). Bezpečnost v oblasti webových služeb se 
snaží řešit následující problémy: 

• Identifikace, autentizace, autorizace – žadatel služby spolu s požadavkem na konkrétní 
vykonání operace zasílá informace o sobě, aby služba mohla ověřit, zda se jedná o 
oprávněného klienta. Informacím, které žadatel služby zasílá, se obecně říká tvrzení. V 
kontextu hlaviček stanovenými standardem WS-Security se jim říká tokeny. Autentizace je 
tedy proces, kdy odesílatel zprávy potvrzuje svou identitu, jinými slovy, klient se za nikoho 
nevydává. Autorizace je pak proces, který následuje po autentizaci a jedná se o rozhodnutí, 
které provádí poskytovatel služby, kdy poskytovatel říká žadateli, co smí dělat. Někdy je 
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výhodné autentizaci a autorizace centralizovat, takže se žadatel služby nemusí vždy 
autentizovat a naopak poskytovatel nemusí vždy provádět autorizaci. Tento systém se nazývá 
SSO (Single Sign On) a slouží k tomu standardy SAML, .NET Passport, XACML. 

• Důvěrnost, integrita – tyto pojmy jsou spojeny s přenosem zprávy. Důvěrnost klade důraz na 
to, aby během přenosu nebyla zpráva nebo její část přečtena jinou službou nebo agentem. 
Integrita pak klade důraz na to, aby zpráva během přenosu nebyla změněna. Tyto požadavky 
bezpečnosti mohou být řešeny na úrovni přenosu (SSL) nebo zprávy. Na úrovni přenosu je 
bezpečnost zajištěno pouze během přenosu mezi službami. V případě, že zpráva putuje přes 
prostředníka, ten si ji může bez problému přečíst. Naopak bezpečnost na úrovni zprávy 
znamená, že samotná zpráva je šifrována a ani prostředník, tak nemá možnost si její obsah 
přečíst. Zajištění bezpečnosti přenosu se provádí šifrováním a digitálními podpisy, k čemuž 
slouží standardy XML Encryption a XML Signature. 

 

Obrázek 16: Princip zabezpečení zpráv na úrovni přenosu. 

 

Obrázek 17: Princip zabezpečení přenosu na úrovni zprávy. 

<Envelope> 
  <Header> 

    <Security> 

      <UsernameToken> 
        <Username/> 

        <Password/> 

      </UsernameToken> 

      <BinarySecurityTokenReference/> 
      <SecurityTokenReference/> 

    </Security> 

  </Header> 
  <Body> 

    ... 

  </Body> 
</Envelope> 

Obrázek 18: Základní elementy WS-Security. 

Element Popis 
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Security Kořenový element obsahující bezpečnostní informace. V případě, že je 
zpráva více příjemcům. Může obsahovat další elementy Security , 
které mají definovaný atribut actor  pro určení konkrétního příjemce. 

UsernameToken Element představuje token s uživatelským jménem a heslem. Obsahuje 
dva elementu Username  a Password , které obsahují tyto informace. 

BinarySecurityToken Element představuje token na základě binárních dat, jako je např. 
certifikát X.509. 

SecurityTokenReference Někdy je možné, že se tokeny nenacházejí ve zprávě nebo se nacházejí v 
jiné části zprávy. V takovém případě je možné se na ně odkazovat 
prostřednictvím tohoto elementu. 

Tab. 7: Základní elementy standardu WS-Security. 

2.4.8 XML Encryption 
Tento standard rozšiřuje standard WS-Security a umožňuje specifikovat informace spojené se 

šifrování resp. dešifrováním. Základem standardu je abstraktní element EncryptedType , který 
definuje pravidla a vnitřní obsah elementů. Z tohoto abstraktního elementu vycházejí kořenový 
element EncryptedData  a element EncryptedKey . Platí pro ně tedy stejná pravidla. 
<EncryptedData> 
  <EncryptedMethod/> 

  <KeyInfo> 

    <EncryptedKey/> 

    <KeyName/> 
    <RetrievalMethod/> 

  </KeyInfo> 

  <CipherData> 
    <CipherValue/> 

    <CipherReference/> 

  </CipherData> 
</EncryptedData> 

Obrázek 19: Základní konstrukt standardu XML Encryption. 

Element Popis 

EncryptedData Základní element obsahující šifrovaná data a informace šifrovacím algoritmu a 
požitém klíčí. 3ifrovanými daty mohou být tělo zprávy, hlavičky zprávy, nebo 
celá zpráva. 

EncryptedMethod Element definuje typ a paremtry použitého šifrovacího algoritmu. 

KeyInfo Element obsahuje informace o klíči. 

EncryptedKey Element určuje zašifrovaný klíč potřebný pro šifrování a dešifrování. 

KeyName Element definuje název klíče. 

RetrievalMethod V případě, že není součástí zpráva klíč pro šifrování a dešifrování, musí 
příjemce zprávy obstarat klíč explicitně jiným způsobem. Tento element 
definuje metodu pro získání klíče explicitně. 

CipherData Element obsahuje šifrovaná data. Může buď přímo obsahovat šifrovaná data 
nebo jen odkazy na ně. 

CipherValue Element obsahuje šifrovaná data. 

CipherReference Element obsahuje odkazy na šifrovaná data. 

Tab. 8: Elementy standardu XML Encryption. 
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2.4.9 XML Signature 
Tento standard taktéž rozšiřuje standard WS-Security, konkrétně o digitální podpisy a 

informace spojené s jejich tvorbou. 

Element Popis 

Signature Kořenový element obsahující digitální podpis a veškeré informace 
spojené s jeho vytvořením. 

SignedInfo Element obsahuje informace o použitých algoritmech při vytváření 
digitální podpisu. 

CanonicalizationMethod Element definuje kanonizační metodu aplikovanou na data ještě před 
vytvářením digitálního podpisu. Metoda provede jen malé kosmetické 
úpravy dat (např. odstranění mezer), z nichž je pak vytvořen digitální 
podpis. 

SignatureMethod Element definuje konkrétní algoritmu pro vytvoření digitální podpisu. 

Reference Element obsahuje algoritmy pro vytvoření otisku dat. 

Transforms Element definuje transformace, které se aplikují ještě před vytvořením 
otisku dat. 

DigestMethod Element definuje hashovací algoritmus pro vytvoření otisku. 

DigestValue Element obsahuje otisk. 

SignatureValue Element obsahuje výslednou hodnotu digitálního podpisu. 

KeyInfo Element obsahuje informace o použitém klíči. Jedná se o stejný element 
se stejnou strukturou zmíněném ve standardu XML Encryption. 

Tab. 9: Základní elementy standardu XML Signature.  
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3. Zavedení SOA v kontextu byznys 
procesů ve firmě D3Soft 
3.1 Servisně orientovaná analýza 

Základními disciplinami životního cyklu vývoje informačního systému je modelování byznys 
procesů, analýza, návrh, vývoj, testování a nasazení. První tři disciplíny provádí analytik informačních 
systémů a výsledkem jeho práce je připravená dokumentace, neboli analýza, popisující chování a 
strukturu systému. Tato analýza je pak důležitá pro další vývoj informačního systému. Ovšem než se 
začne samotný informační systém implementovat, měla by analýza projít disciplínou návrhu, kterou 
provádí softwarový architekt. Ten by měl detailněji prozkoumat analýzu a doplnit ji o konkrétní 
operace a navrhnout architekturu systému. Jelikož se bavíme o servisně orientované architektuře, bude 
cílem softwarového architekta navrhnout služby, jejích operace, jejich kompozice a konfigurace. Tyto 
služby poté bude nutné naimplementovat a otestovat, zda fungují správně. 

Cílem servisně orientované analýzy je vytvořit seznam služeb, jejich operace a vrstvy služeb. 
Vrstvami služeb se nemyslí způsob vrstvení jedné služby, ale navržené služby kategorizovat do 
předem stanovených úrovní. Cílem vrstvení služeb je vytvořit znovupoužitelné služby a navrhnout 
jejich kompozice. 

3.1.1 Vrstvy služeb 
Existují celkem tři vrstvy, do kterých můžeme kategorizovat služby, z nichž každá má svůj 

specifický význam. Vrstvami jsou: 
• Vrstva služeb aplikace – služby spadající do této vrstvy zapouzdřují logiku, která nutně 

nemusí souviset s navrhovaným procesem. Jsou to služby, které nabízejí operace, jež můžeme 
opakovatelně používat při vývoji různých informačních systémů a tyto služby k vykonání své 
práce nepotřebují komunikovat s jinou službou. Proto při servisně orientovaném návrhu 
můžeme takové služby buďto vytvořit, nebo můžeme využít již existujících služeb, popř. 
využít služby třetích stran. 

• Vrstva služeb řízení – tyto služby už jsou navrženy v kontextu modelovaného procesu, který 
by měl vyvíjený informační systém automatizovat. V servisně orientované analýze se snažíme 
vytknout ty části procesu, které bychom mohli opakovatelně použít (v rámci procesu). Tyto 
služby v sobě zapouzdřují určitou logiku řízení spojenou s modelovaným procesem a jsou 
vytvořeny kompozicí služeb z nižší vrstvy (vrstvy služeb aplikace) a službami stejné úrovně. 
Nutno podotknout, že tato vrstva služeb je již řízena standardy webových služeb, které jsme si 
již nastínili. 

• Vrstva služeb instrumentace – tato vrstva služeb již kompletně popisuje procesní logiku. De 
facto taková služba přímo implementuje modelovaný proces. Implementace procesu může být 
založena např. na standardu WS-BPEL, který jsme si již nastínili. Zavedení této vrstvy služeb 
obvykle přináší požadavek na zavedení middlewaru, jako je např. Microsoft BizTalk Server. 
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Vrstva služeb aplikace

Vrstva služeb řízení

Vrstva služeb instrumentace

 

Obrázek 20: Vrstvy služeb. 

Firma D3Soft se snaží vyvíjet informační systémy založené na architektuře klient-server, kdy 
na straně serveru je soustředěná logika systému. Tato logika je pak vyvíjena na technologii webových 
služeb z důvodu SOA. Takové systémy jsou pak flexibilnější a jelikož jsou většinou zasazeny do 
prostředí zákazníka, který využívá další aplikace, jsou připraveny na integraci s těmito i dalšími 
informačními systémy. Aby vyvíjený informační systém splňoval principy SOA, je dobré zvládnout 
problematiku servisně orientované analýzy a návrhu. V dalším textu budeme používat modelový 
příklad kalkulačky, který je inspirován skutečnými případy, které nastaly ve firmě D3Soft. Proto si 
popíšeme zadání. 

Kalkulačka bude umět vypočíst výrazy, které jsou rozděleny do následujících kategorií: 
základní, goniometrické a rozšířené. Základní výrazy jsou založeny na číslicích (celých i desetinných, 
záporných i kladných) a jednoduchých závorkách. Příkladem takového výrazu je např. ((2+5)x8)/2,5. 
Goniometrické výrazy jsou goniometrické funkce, jejichž argumenty jsou opět čísla (celá i desetinná, 
záporná i kladná). Příkladem výrazu je např. sin(1). Rozšířené výrazy jsou pak kombinací předchozích 
dvou, tedy např. (5+sin(1))x(3,8). Kalkulačku budou smět používat jen autorizovaní uživatelé, kteří se 
budou autorizovat svým uživatelským jménem a heslem. Jednotlivé používání výrazů pak bude 
zpřístupněno na základě práv přiřazených jednotlivým uživatelům. Všechny funkce kalkulačky budou 
navíc logovány. Jelikož chceme provést servisně orientovanou analýzu musí být k dispozici analýza 
vytvořená analytikem informačního systému. Základní proces a diagram tříd je zobrazen na 
následujících obrázcích. 
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Obrázek 21: Základní proces práce s kalkulačkou. 
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Obrázek 22: Třídní diagram aplikace kalkulačky. 

3.2 Postup servisně orientované analýzy 
Servisně orientovaná analýza a návrh se dá rozdělit do několika kroků. Jejich provedením 

získáme výsledné služby, jejich operace a určíme, do kterých vrstev služby spadají. 

3.2.1 Dekompozice procesu 
V tomto kroku provedeme detailní rozebrání procesu. Využijeme modelu procesu od analytika 

a rozebereme jej pokud možno až na základní elementární kroky. Pokud analytik provedl analýzu 
poctivě, je nám dosti ušetřena práce. V takovém případě provedeme revizi modelu procesu a v případě 
potřeby ji doplníme. 

V příkladu kalkulačky máme na obrázku 21 zobrazený základní proces spojený s 
vyhodnocením výrazu. Vidíme, že proces začíná přihlášením do systému. Bohužel nevíme, jak se má 
systém chovat v případě, že uživatel zadá neplatné přihlašovací údaje. Proto provedeme detailní 
rozebrání tohoto kroku a navrhneme chování systému při přihlašování. Výsledkem je podproces 
přihlašování, který je zobrazen na obrázku 23. 
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Obrázek 23: Dekompozice aktivity přihlášení. 

Základní proces navíc popisuje situaci vyhovující pro vyhodnocení základního a 
goniometrického výrazu. Pokud uvažujeme i vyhodnocení rozšířeného výrazu, je tento proces 
nedostačující. Proto analogicky provedeme analýzu procesu pro tento případ. Po analýze zjistíme, že 
musíme zajistit rekurzivní zpracování výrazu tak. V tomto případě použijeme slovní popis procesu. 
Postupně zpracováváme jednotlivé tokeny výrazu, tak že: 

• postupně načteme goniometrické funkce a snažíme se je vyhodnotit a nahradit jejími 
výsledky, 

• pokud je argumentem základní výraz, vyhodnotíme jej a poté vyhodnotíme samotnou 
goniometrickou funkci, 

• pokud argument obsahuje goniometrickou funkci, postupujeme opět, jako bychom 
zpracovávali opět rozšířený výraz (jedná se o rekurzivní zpracování) 

• jakmile máme nahrazeny všechny goniometrické funkce, provedeme vyhodnocení základního 
výrazu. 
Všimněme si, že v uvedeném procesu opět používáme vyhodnocování základních a 

goniometrických funkcí, jen s trochu jinou logikou. 

3.2.2 Vytvoření kandidátů operací 
Jakmile jsme provedli dekompozici procesu, můžeme z něj vytknout ty kroky, které by mohl 

provádět systém. Ve skutečnosti bychom měli mít tyto operace vytknuté v modelu případů užití, který 
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vytvořil analytik. Opět, pokud analytik odvedl svou práci poctivě, měli bychom získat obdobné 
operace, jaké zmapoval analytik v modelu případů užití. V modelu případu užití je však popsáno 
chování systému z uživatelského pohledu, což pro nás není v tuto chvíli natolik podstatné. My 
potřebujeme pouze vytýčit operace, které by měly být poskytovány službami. 

Pokud se podíváme např. na proces přihlášení, zjistíme, že by měly být poskytovány operace: 
• validování uživatele na základě jeho přihlašovacích údajů, 
• zablokování účtu, 
• kontrola na zablokování účtu, 
• změna hesla, 
• logování informace 
• logování chyby. 

Takovýmto přezkoumání celého procesu vypíšeme všechny operace, které budou poskytovány 
službami. 

3.2.3 Vytvoření kandidátů služeb 
V této chvíli již máme vytvořený seznam operací. Ovšem je nutné tyto operace seskupit do 

logických celků. Logické celky pak představují první návrh služeb. V této chvíli však musíme 
uvažovat i služby, které jsme již v minulosti vytvořili. Pokud by nám pro náš proces nějaká služba 
vyhovovala, můžeme ji použít, popř. upravit, a nemusíme tak navrhovat podobnou ne-li stejnou logiku 
opětovně. Pokud bychom chtěli nějakou stávající službu upravit pro náš proces (specifický účel), měla 
by tato úprava být provedena s velkou opatrností, abychom neovlivnili chování služby pro jiné 
aplikace. Pokud by hrozilo takové riziko, vyplatí se raději vytvořit novou službu. Navíc můžeme v této 
chvíli určit kandidáty služeb, jež budou implementovány tak, aby byly nezávislé na daném procesu. 

V našem příkladu kalkulačky jsme vytvořili operace validace uživatele, zablokování účtu, 
kontrola zablokování účtu a změna hesla. Tyto operace spolu logicky souvisí a mohli bychom je 
označit jako operace autorizační služby. Firma D3Soft ve skutečnosti již takovou službu má. Taková 
služba je pak znovupoužitelnou komponentou a vzhledem k logice, kterou zapouzdřuje, lze na ni 
pohlížet jako na jinou aplikaci poskytující navíc operace pro administraci uživatelských účtů. Z 
důvodů know-how firmy D3Soft pouze nastíníme pro náš příklad vlastní autorizační službu. Kromě 
autorizační služby, máme kandidáta na logovací službu, která by mohla být implementována tak, aby 
byla nezávislá na procesu kalkulačky. Získáme tak vedle autorizační služby další službu, kterou 
budeme moct využít i při vývoji budoucích informačních systémů. 

 

Obrázek 24: Prvotní návrh služeb. 

3.2.4 Návrh kompozice služeb 
V tomto kroku přezkoumáme kandidáty služeb a snažíme se je dosadit do dekomponovaného 

procesu. To nám pomůže identifikovat služby, které k vykonání své práce potřebují volat jiné služby. 
Jedná se tedy o identifikování služeb řízení a služeb aplikace. Tímto krokem navrhneme kandidáty 
služeb spadajících do vrstvy služeb aplikace a do vrstvy služeb řízení. 

Zatím jsme se v příkladu kalkulačku zaměřovali na podproces přihlášení. Identifikovali jsem 
již autorizační službu, kterou v naší aplikaci využijeme. Navíc jsme určili logovací službu, která bude 
navržena tak aby byla využitelná i v budoucnu. Když se ale podíváme na proces přihlášení opakovaně 
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zjistíme, že se skládá i z logování. Existující autorizační služba však nezapouzdřuje logování a 
musíme tedy navrhnout nadřazenou službu, která bude řídit proces přihlášení a logování. Obdobně 
můžeme určit, že jsme schopni navrhnout zvláštní službu pro výpočet základního výrazu a zvláštní 
službu pro výpočet goniometrického výrazu. Pro výpočet rozšířeného výrazu, tedy výrazu, kde 
kombinujeme základní a goniometrické výrazy, vytvoříme opět nadřazenou službu, která bude 
výpočet řídit na základě volání služby pro výpočet základního výrazu a volání služby pro výpočet 
goniometrického výrazu. 

 

Obrázek 25: Návrh kompozice služeb. 

3.2.5 Návrh logiky služeb a dokončení kompozice 
Posledním krokem je přesný návrh logiky, které budou služby zapouzdřovat. Musíme však mít 

na paměti význam jednotlivých vrstev služeb – služby aplikace jsou služby na nejnižší úrovni a k 
vykonání své práce nepotřebují komunikovat s jinou službou, služby řízení jsou nad službami aplikace 
a k vykonání své práce potřebují volat služby nižší nebo stejné úrovně. Tento fakt může vést na to, že 
vytvořené kompozice služeb v předchozím kroku může být rozšířena o další kompozice služeb. 
Logika služeb řízení pak spočívá v řídicích pravidlech, která jsou aplikována na sekvenci volání 
služeb. Naproti tomu logika služeb aplikace spočívá v návrhu logické struktury entit. K tomu 
využijeme původní diagram tříd vytvořený analytikem, kdy se snažíme provádět "stříhání", tedy 
oddělený logiky. 

Pokusíme se nyní dotáhnout návrh kalkulačky. Nyní máme navrženy kandidáty služeb, jejich 
operace a kompozice. Máme tedy návrh pro vrstvení služeb. Pokud vezmeme v úvahu fakt, že služby 
aplikace jsou ty, které nevolají další služby, jsme nuceni provést drobné změny v návrhu kandidátů 
služeb. Když se podíváme na proces vyhodnocení výrazu, vidíme, že se tento proces loguje. Služba 
pro vyhodnocení základního výrazu tedy musí volat logovací službu. Z tohoto důvodu vytvoříme 
službu pro výpočet základního výrazu bez logování a poté navrhneme nadřazenou službu pro 
vyhodnocení základního výrazu spolu s logováním. Rozšířili jsme tak kompozici služeb. Obdobně 
krok provedeme i v případě služby pro vyhodnocení goniometrického výrazu. Služba pro vyhodnocení 
rozšířeného výrazu pak volá nově vytvořené služby pro vyhodnocení základního a goniometrické 
výrazu s logováním, které jsou v tuto chvíli na stejné úrovni, tedy ve vrstvě služeb řízení. 

Pro návrh znovupoužitelné logovací služby navrhneme její strukturu, tak, že vzniklé události 
se budou vázat ke konkrétnímu uživateli. Uživatele však máme evidované v již exitující autorizační 
službě, čili musíme provést jakousi synchronizaci uživatelů. Musíme tedy navrhnout logiku pro 
synchronizaci uživatelů v logovací službě. 
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Obrázek 26: Zpřesněný návrh kompozice služeb. 

 Ještě ale musíme navrhnout logickou strukturu entit pro služby aplikace. Výsledné úpravy 
původního diagramu tříd jsou zobrazeny na následujících obrázcích. 

 

Obrázek 27: Třídní diagram autorizační služby. 

 class Autoriza ční služba

User Role

UserRole



32 
 

 

Obrázek 28: Třídní diagram logovací služby. 

 

Obrázek 29: Třídní diagram služby pro vyhodnocení goniometrického výrazu. 
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Obrázek 30: Třídní diagram pro vyhodnocení základního výrazu. 
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4. Technická realizace SOA ve firmě 
D3Soft na platformě .NET 

Vývoj aplikací ve firmě D3Soft je založen na technologii .NET v jazyce C#, v případě vývoje 
webových služeb používá firma technologii Windows Communication Foundations, dále jen WCF. 
Tato technologie je velice bohatá a přináší spoustu vlastností užitečných pro vývoj distribuovaných 
aplikací. Kromě toho, tato technologie podporuje několik webových standardů, které jsme si popsali 
dříve. Jelikož jsme provedli servisně orientovanou analýzu, můžeme se nyní podívat, jak vytvořit 
skutečné webové služby (služby aplikace i služby řízení) a jakým způsobem je nakonfigurovat, aby 
byly řízeny protokoly na základě standardů webových služeb. 

Součástí práce je funkční implementace kalkulačky, jejíž části zdrojových kódů a konfigurací 
jsou použity, jako příklady v následujícím textu. Implementace byla provedena v připravované verzi 
platformy .NET nad 64-bitovým operačním systémem Windows Vista Ultimate ve vývojovém 
prostředí Visual Studio 2010 Beta 2. 

V následující části textu se předpokládá znalost jazyka C# a základní znalost technologie 
WCF. Z tohoto důvodu zde nebudeme některé kroky rozebírat do detailů. 

4.1 Webové služby ve WCF 
Technologie WCF se používá pro vývoj distribuovaných aplikací a základním stavebním 

kamenem je tzv. WCF služba, což nemusí být nutně webová služba. Se službou je možné 
komunikovat prostřednictvím koncových bodů, které jsou charakterizovány třemi vlastnostmi: 

• kontrakt 
• adresa 
• binding 

Každá WCF služba je založena na rozhraní a následné implementaci tohoto rozhraní. Rozhraní 
definuje sadu operací, pomocí kterých lze s WCF službou komunikovat, jejich vstupní a výstupní 
parametry. Abychom vytvořili kontrakt služby musíme označit rozhraní služby atributem 
ServiceContract , jednotlivé operace služby atributem OperationContract  a v případě, že 
používáme jako vstupní nebo výstupní parametry nějaké objekty, ty označíme atributem 
DataContract . WCF však umožňuje definovat jako parametry operací i klasické zprávy. Pokud 
tedy chceme vytvořit jako vstupní nebo výstupní parametr obyčejnou zprávu, musíme ji označit 
atributem MessageContract . V konfiguraci koncových bodů pak musí být uvedeno, jakého 
rozhraní se koncový bod týká. 

Jakmile máme službu vytvořenou, můžeme ji hostovat v prostředí IIS, nebo jako Windows 
službu, popř. ji můžeme hostovat v konzolové aplikaci, pokud chceme službu ladit. Ve všech 
případech je služba hostována na nějaké adrese, kterou musíme nastavit v konfiguraci služby. Každý 
koncový bod tedy musí být identifikovaný URI adresou. 

Nakonec musíme koncovým bodů nastavit tzv. binding, což je definování způsobu 
komunikace s tím koncovým bodem a tedy i se službou. WCF nabízí několik přednastavených 
binding-ů, ale je možné si i vytvořit vlastní. Pokud chceme vytvořit klasickou webovou službu, je 
možné využít základního basicHttpBinding  nebo binding-u wsHttpBinding , který využívá 

webových standardů. WCF pak nabízí další binding-y odvozené od wsHttpBinding . Ve firmě 

D3Soft se využívá právě wsHttpBinding  a tento a z něj odvozené jsou využity i v modelovém 
příkladu kalkulačky. 
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4.2 Adresování 
V teoretické části jsme začali standardem popisujícím způsob komunikace mezi službou a 

klientem služby, tj. adresování. Víme, že základními informacemi přenášenými v SOAP zprávě jsou 
hlavičky identifikující zprávu, její původ a komu je určena. Standard definující tyto informace je WS-
Addressing. V případě technologie WCF jsou tyto informace dostupné přes objekt třídy 
MessageHeaders . Tato třída definuje vlastnosti přesně odpovídající XML značkám, tak jak je 
definuje standard WS-Addressing. Pokud se tedy chceme k těmto informacím dostat, záleží pak na 
tom, zda jsme v situaci, kdy zprávu přijímáme, nebo zda ji odesíláme. 

Pokud jsme na straně služby, je vytvořen kontext operace služby, který je dostupný přes 
statickou vlastnost Current  třídy OperationContext . Přes tento kontext se pak můžeme dostat 
k adresovacím hlavičkám buď přes vlastnost IncommingMessageHeaders  nebo 

OutcomingMessageHeaders . Přes tyto vlastnosti tedy můžeme načíst příchozí adresovací 
hlavičky, ale také nastavit odchozí adresovací hlavičky, pokud služba vrací odpověď. 
public void ReceiveId(int p_Id) 
{ 

   //Akce je nazev volane metody, tedy RedeiveId. Je vzdy vyplneno. 

   string action = OperationContext.Current.IncomingMessageHeaders.Action; 
 

   //Koncovy bod, kam ma byt zaslano oznameni o chybe. Nemusi byt vzdy vyplneno. 

   EndpointAddress faultTo = OperationContext.Current.IncomingMessageHeaders.FaultTo; 
 

   //Koncovy bod definujici klientskou sluzbu. Nemusi byt vzdy vyplneno. 

   EndpointAddress from = OperationContext.Current.IncomingMessageHeaders.From; 

 
   //Identifikator zpravy. Je vzdy vyplneno. 

   UniqueId messageId = OperationContext.Current.IncomingMessageHeaders.MessageId; 

 
   //Verze zpravy, je vzdy vyplneno. 

   MessageVersion messageVersion = 

OperationContext.Current.IncomingMessageHeaders.MessageVersion; 
 

   //Korelacni informace definujici, zda se zprava vztahuje k jine. Pokud je vyplneno, 

   //obsahuje identifikator zpravy, ke ktere se tat zprava vztahuje. Nemusi byt vzdy 
   // vyplneno. 

   UniqueId relatesId = OperationContext.Current.IncomingMessageHeaders.RelatesTo; 

 

   //Koncovy bod sluzby, kam ma byt zaslana odpoved. 
   EndpointAddress replyTo = OperationContext.Current.IncomingMessageHeaders.ReplyTo; 

 

   //URI adresa kam, ma byt zaslana tato zprava. 
   Uri to = OperationContext.Current.IncomingMessageHeaders.To; 

} 

Obrázek 31: Přístup k adresovacím informacím standardu WS-Addressing ve WCF. 

Na straně klienta služby lze využít tyto informace přes stejné objekty a vlastnosti, ale s 
opačnou logikou. Klient služby používá hlavičky OutcomingMessageHeaders  ještě před tím, 
než je zpráva odeslána a pokud byla volána zpráva typu požadavek/odověď, jsou hlavičky 
IncomingMessageHeaders  dostupné ve chvíli, kdy dorazí odpověď. Je ale nutné si uvědomit, že 
na straně klienta se nevytváří operační kontext, tak jak je to v případě služby. Abychom se dostali k 
těmto informacím, musíme tak učinit pomocí objektu OperationContextScope . 
GonCalcProxy.GoniometricCalculatorProcessServiceClient gonCalcService = new 

GonCalcProxy.GoniometricCalculatorProcessServiceClient(); 

using (OperationContextScope opContScope = new 
OperationContextScope(gonCalcService.InnerChannel as IContextChannel)) 

{ 
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   //Pristup k adresovacim informacim pres 

OperationContext.Current.IncomingMessageHeaders/OutcomingMessageHeaders 
} 

Obrázek 32: Přístup k adresovacím informacím standardu WS-Addressing přes 
OperationContextScope . 

Dále jsme si uvedli v rámci adresování některé základní vzory výměny zpráv. Základními 
vzory výměny zpráv jsou požadavek/odpověď a jednosměrná zpráva, tzv. one-way zpráva. V 
technologii je komunikace mezi klientem služby a službou automaticky typu požadavek/odpověď (i  v 
případě, že daná operace nevrací žádnou hodnotu, tj. je typu void ). Pokud chceme vytvořit operaci 

služby, která je jednosměrná, musíme nastavit parametr IsOneWay  atributu 

OperationContract . 
[ServiceContract] 

public interface IGonCalculatorProcessUP 

{ 

   [OperationContract(IsOneWay = true)] 
   object GetExpressionValue(string p_Expr); 

} 

Obrázek 33: Nastavení jednosměrné komunikace operace. 

4.3 Metadata 
Každá WCF služba je popsána WSDL dokumentem, který definuje všechny potřebné 

informace. WSDL dokument je nosičem metadat dané služby. V teoretické části jsme uvedli některé 
standardy, které posunují definici metadat za hranice klasického WSDL. Jsou to standardy založené na 
WS-Policy. WCF využívá těchto standardů, konkrétně WS-Policy verze 1.2 a 1.5, WS-
PolicyAttachments verze 1.2. 

Poskytnutí metadat služby je v technologii implicitně zakázáno. Tato volba se nastavuje v 
chování služby atributem httpGetEnabled . 
<behaviors> 
   <serviceBehaviors> 

      <behavior name="UserNamePasswordBehavior">  

         <serviceMetadata httpGetEnabled="false" /> 

      </behavior>  
   </serviceBehaviors> 

</behaviors> 

Obrázek 34: Nastavování povolení/zakázání vystavení metadat. 

WCF tedy umožňuje vystavení metadat veškerých WCF služeb. V případě webových služeb 
podporuje WCF standard WS-MetadataExchange, jehož princip jsme si ozřejmili v teoretické části. 
Pokud vytvoříme pomocí WCF webovou službu a chceme vystavit její metadata, která mohou být 
následně stažena klienty služby prostřednictvím standardu WS-MetadataExchange, můžeme tak učinit 
pomocí zvláštních koncových bodů (tzv. MEX koncových bodů), které slouží pouze pro účely 
vystavení metadat a jejich stažení klienty. Každý koncový bod ve WCF musí mít definovanou URI 
adresu, binding a kontrakt. V případě těchto koncových bodů poskytuje WCF zvláštní rozhraní a 
binding. Jedná se o rozhraní IMetadataExchange  a binding mexHttpBinding . 
<services> 

   <service behaviorConfiguration="CertificateBehavior" 

            name="AuthorizationSL.AuthorizationService"> 
      <endpoint address="http://localhost:10000/AuthorizationService/mex" 

                binding="mexHttpBinding" bindingConfiguration="" name="MexEndpoint" 

                contract="IMetadataExchange" /> 
      <host> 

         <baseAddresses> 

            <add baseAddress="http://localhost:10000/AuthorizationService" /> 

         </baseAddresses> 
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      </host> 

   </service> 
</services> 

Obrázek 35: Nastavení MEX koncového bodu. 

4.4 Spolehlivá výměna zpráv 
Dalším standardem, který WCF podporuje, je standard WS-ReliableMessaging řídící 

spolehlivou výměnu zpráv. Jak vypadá tento standard a jak funguje proces spolehlivé výměny zprávy 
již známe z teoretické části. Pokud chceme toto umožnit ve WCF, musíme provést konfiguraci v 
nastavení binding-u, tak jak je ukázáno na následujícím obrázku. Element reliableSession  navíc 

poskytuje parametr Ordered . Pokud jej nastavíme, požadujeme příjem zpráv v přesně daném pořadí, 
tak jak to definuje standard WS-ReliableSession. 
<bindings> 

   <wsHttpBinding> 

      <binding name="UserNamePasswordSecurity">  

         <reliableSession enabled="True" ordered="True"/> 
      </binding> 

   </wsHttpBinding> 

</bindings> 

Obrázek 36: Povolení spolehlivé výměny zpráv. 

4.5 Bezpečnost 
Architektura bezpečnosti ve WCF nabízí velice bohaté možnosti a vytvoření různých scénářů 

konfigurací. V zásadě lze ale říci, že podporované úrovně bezpečnosti ve WCF jsou dvě - zabezpečení 
na úrovni přenosu a na úrovni zprávy. Jak fungují už samozřejmě víme z teoretické části. V našem 
příkladě, stejně jako ve firmě D3Soft, budeme využívat zabezpečení na úrovni zpráv. 
<bindings> 

   <wsHttpBinding> 
      <binding name="UserNamePasswordSecurity"> 

         <security mode="Message"> 

         </security> 

      </binding>  
   </wsHttpBinding> 

</bindings> 

Obrázek 37: Nastavení bezpečnosti přenosu na úrovni zpráv. 

WCF samozřejmě podporuje standardy WS-Security, XML Signature a XML Encryption, jež 
jsme si taktéž uvedli v teoretické části. Samotný standard WS-Security nabízí použití spousty 
bezpečnostních tokenů. Toho využívá WCF a jako bezpečnostní tokeny lze využít např. Windows 
identity. My si popíšeme dva modely bezpečnosti, které využijeme i v našem příkladě. 

Jako první si objasníme, jak lze použít ověřování na základě uživatelského jména a hesla. 
Pokud chceme nastavit, aby se klient služby identifikoval svým uživatelským jménem a heslem, 
musíme nastavit v binding-u typ klientských dat. Na obrázku vidíme element message , ve kterém 

nastavíme atribut clientCredentialType  na hodnotu UserName. Jakmile si klient stáhne 
metadata a poté chce zahájit komunikaci se službou, musí vždy dodat do zprávy vložit své uživatelské 
jméno a heslo. 
<bindings> 

   <wsHttpBinding> 

      <binding name="UserNamePasswordSecurity"> 

         <security mode="Message"> 
            <message clientCredentialType="UserName" /> 

         </security> 

      </binding>  
   </wsHttpBinding> 
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</bindings> 

Obrázek 38: Nastavení ověřování klienta služby na základě jeho uživatelského jména a hesla. 

private void bComputeCompExpr_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 

   WinApp.CompositeCalcProxy.CompositeCalculatorProcessClient proxy 

      = new WinApp.CompositeCalcProxy.CompositeCalculatorProcessClient(); 

   proxy.ClientCredentials.UserName.UserName = _Login; 
   proxy.ClientCredentials.UserName.Password = _Password; 

} 

Obrázek 39: Nastavení uživatelského jméno a hesla do SOAP zprávy na klientské straně. 

Ověřování však neprobíhá pouze na straně služby, ale i na straně klienta. Klient taktéž 
potřebuje ověřit, že komunikuje s důvěrnou službou. Klient ověřuje službu pomocí certifikátu. 
Musíme tedy na straně služby navíc provést nastavení i typu servisních ověřovacích dat, což je 
certifikát. Nastavení certifikátu se provádí v chování služby a ve vygenerovaných metadatech na 
straně klienta je i identita služby, což je hodnota certifikátu, kterou poté klient ověřuje s dodaným 
certifikátem služby. 
<behaviors> 

   <serviceBehaviors> 

      <behavior name="UserNamePasswordBehavior"> 
         <serviceCredentials> 

            <serviceCertificate findValue="alankalina" storeLocation="LocalMachine" 

                                storeName="My" x509FindType="FindBySubjectName" /> 
            </serviceCredentials> 

         <serviceMetadata httpGetEnabled="false" /> 

      </behavior> 
   </serviceBehaviors> 

</behaviors> 

Obrázek 40: Nastavení certifikátu na straně služby. 

<client> 

   <endpoint address="http://localhost:10000/GoniometricCalculatorProcessService" 
             binding="wsHttpBinding" bindingConfiguration="BaseEndpoint" 

             contract="GonCalcProxy.IGoniometricCalculatorProcessService" 

             name="BaseEndpoint"> 

      <identity> 
         <certificate 

encodedValue="AwAAAAEAAAAUAAAANe6ZorCl+s1qwAFRbrkvmyX2YA4gAAAAAQAAAMcBAAAwggHDMIIBcaAD

AgECAhCaiHlZkHtplUvvcjvCfwXhMAkGBSsOAwIdBQAwFjEUMBIGA1UEAxMLUm9vdCBBZ2VuY3kwHhcNMTAwNT
AzMTgzMTQ1WhcNMzkxMjMxMjM1OTU5WjAVMRMwEQYDVQQDEwphbGFua2FsaW5hMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA

A4GNADCBiQKBgQDAvykhXt3RahDRRiVRoIFVIFTTaQ/PIwKV2FoN74sCrsqsRt9J7hki+FKhlU5wM5q8y6gWvj

eg/+f5gWkvZJYdnkXX0EL0Foybghribe5joo11oiMmgU8Xgj7mNqt7YzDcaSHwwjPNeAskGFyr0vN/EAcTWYn1
h4UkgeUW8hBhdQIDAQABo1wwWjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MEcGA1UdAQRAMD6AEBLkCS0GHR1PAI1hIdwWZG

OhGDAWMRQwEgYDVQQDEwtSb290IEFnZW5jeYIQBjdsAKoAZIoRz7jUqlw19DAJBgUrDgMCHQUAA0EAfK5DkZrK

8l87hwOAnUgtOeIoAhTvYrOriXEp+MRTRmCRxkl2JTgjUsJjSBAmECKh95rf+/V3nOxKoGUAZxAjFQ==" /> 
      </identity> 

   </endpoint>  

</client> 

Obrázek 41: Příklad vygenerovaného certifikátu na straně klienta služby. V případě ověřování službu 
kontroluje klient hodnotu atributu encodedValue  elementu certificate  a certifikátem 

poskytnutým službou. 

Druhým způsobem zajištění bezpečnosti, který si ukážeme, je ověřování klienta služby na 
základě certifikátu. Předpokládejme, že klient služby má již certifikát importovaný. Intuitivně tušíme, 
že princip bude velice podobný, jako v předchozím případě uživatelského jména a hesla, jen bude 
klient dodávat hodnoty certifikátu. Jako první musíme provést nastavení v binding-u, které je obdobné, 
jako v předchozím případě. Poté musíme v chování služby nastavit způsob kontroly certifikátu, tak jak 
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je ukázáno na následujícím obrázku. Nakonec musíme klientské straně nakonfigurovat daný certifikát, 
kterým se bude ověřovat. 
<bindings> 

   <wsHttpBinding>  

      <binding name="CertificateSecurity"> 
         <security mode="Message"> 

            <message clientCredentialType="Certificate" /> 

         </security> 
      </binding> 

   </wsHttpBinding> 

</bindings> 

Obrázek 42: Nastavení ověřování klienta na základě certifikátu. 

<behaviors>  
   <serviceBehaviors>  

      <behavior name="CertificateBehavior"> 

         <serviceCredentials> 
            <clientCertificate> 

               <certificate findValue="alankalina" x509FindType="FindBySubjectName" /> 

               </clientCertificate> 
               <serviceCertificate findValue="alankalina" 

                                   x509FindType="FindBySubjectName" /> 

               </serviceCredentials> 

      </behavior> 
   </serviceBehaviors> 

</behaviors> 

Obrázek 43: Nastavení konkrétních hodnot pro validaci certifikátu a nastavení certifikátu služby. 

<behaviors> 

   <endpointBehaviors> 
      <behavior name="CertficateEndpointBehavior"> 

         <clientCredentials> 

            <clientCertificate findValue="alankalina" storeLocation="LocalMachine" 
                               x509FindType="FindBySubjectName" /> 

         </clientCredentials> 

      </behavior> 
   </endpointBehaviors> 

<behaviors> 

<endpoint address="http://localhost:10000/BasicCalculatorService" 
          behaviorConfiguration="CertficateEndpointBehavior" binding="wsHttpBinding" 

          bindingConfiguration="CertificateSecurity" 

          contract="BasicCalculatorProxy.IBasicCalculatorService" 
          name="BasicCalculatorClient" kind="" endpointConfiguration=""> 

   <identity> 

      <certificate 

encodedValue="AwAAAAEAAAAUAAAANe6ZorCl+s1qwAFRbrkvmyX2YA4gAAAAAQAAAMcBAAAwggHDMIIBcaAD
AgECAhCaiHlZkHtplUvvcjvCfwXhMAkGBSsOAwIdBQAwFjEUMBIGA1UEAxMLUm9vdCBBZ2VuY3kwHhcNMTAwNT

AzMTgzMTQ1WhcNMzkxMjMxMjM1OTU5WjAVMRMwEQYDVQQDEwphbGFua2FsaW5hMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA

A4GNADCBiQKBgQDAvykhXt3RahDRRiVRoIFVIFTTaQ/PIwKV2FoN74sCrsqsRt9J7hki+FKhlU5wM5q8y6gWvj
eg/+f5gWkvZJYdnkXX0EL0Foybghribe5joo11oiMmgU8Xgj7mNqt7YzDcaSHwwjPNeAskGFyr0vN/EAcTWYn1

h4UkgeUW8hBhdQIDAQABo1wwWjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MEcGA1UdAQRAMD6AEBLkCS0GHR1PAI1hIdwWZG

OhGDAWMRQwEgYDVQQDEwtSb290IEFnZW5jeYIQBjdsAKoAZIoRz7jUqlw19DAJBgUrDgMCHQUAA0EAfK5DkZrK
8l87hwOAnUgtOeIoAhTvYrOriXEp+MRTRmCRxkl2JTgjUsJjSBAmECKh95rf+/V3nOxKoGUAZxAjFQ==" /> 

   </identity> 

</endpoint> 

Obrázek 44: Nastavení certifikátu na klientské straně prostřednictvím chování koncového bodu a 
vygenerovaný certifikát služby. 
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4.6 Teorie v praxi 
Jelikož máme provedenou servisně orientovanou analýzu kalkulačky, provedeme i servisně 

orientovaný návrh. V analýze jsme identifikovali celkem devět služeb, z toho čtyři služby aplikace a 5 
služeb řízení. Pokud do našeho návrhu budeme počítat i klientskou aplikaci, můžeme zjednodušeně 
načrtnout následující architekturu. Na obrázku také vidíme propojení jednotlivých částí, tak jak budou 
spolu komunikovat. 

 

Obrázek 45: Zobrazení vazeb mezi službami a mezi klientskou aplikací a službami. 

Jako první budeme řešit problematiku vystavení metadat. V předchozí části jsme si popsali, 
jakým způsobem lze vystavovat metadata pomocí tzv. MEX koncových bodů. Jelikož potřebujeme 
zajistit komunikaci, tak jak je znázorněna na obrázku 45, můžeme všem službám nastavit MEX 
koncové body. Při nastavováni adres těchto koncových bodu se budeme držet pravidla, že jejich URI 
adresa bude totožná, jako základní koncový bod služby zakončený sufixem /mex . Ve fázi 
implementace pak musíme začít vývoj služeb od služeb aplikace směrem nahoru k službám řízení, tak 
abychom postupně služby spouštěli a vystavovali metadata a následně byli schopni zajistit, že klienti 
služeb budou schopni požadovanou službu vyhledat. K získání metadat pak použijeme nástroj 
Svcutil.exe, který je integrován v prostředí Visual Studia. 

Dále budeme řešit otázku zajištění bezpečnosti. Ze zadání víme, že se uživatelé budou hlásit 
do systému na základě uživatelského jména a hesla. Ze základního schématu architektury na obrázku 
45 vidíme, s kterými službami bude klientská aplikace přímo komunikovat. Komunikovat bude pouze 
se čtyřmi službami. Vůči těmto službám můžeme tedy nastavit ověřování na základě uživatelské 
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jména a hesla. Navíc víme, že máme k dispozici již autorizační službu, kde budou evidování všichni 
uživatelé a jejich hesla. WCF používá v případě ověření validátor uživatelského jména a hesla. Jestliže 
proběhlo ověření v pořádku, je umožněna komunikace mezi klientem služby a službou. V opačném 
případě je komunikace zakázána a je vyvolána výjimka. Jelikož budeme používat autorizační službu, 
můžeme vytvořit vlastní validátor, ve kterém budeme volat zmíněnou autorizační službu. Vůči ní tedy 
bude probíhat jak přihlášení uživatelů do systému, tak i ověření klientské aplikace na straně služeb. 
Vlastní validátor se nastavuje v chování služby elementem userNameAuthentication . V tomto 

elementu musíme nastavit atribut userNamePasswordValidationMode  na hodnotu Custom  a 

poté nastavit atribut customUserNamePasswordValidationType , který obsahuje název třídy 
validátoru včetně namespace-u a název sestavení (assembly). Konkrétní implementace validátoru pak 
musí dědit od třídy UserNamePasswordValidator  a musí být přepsána metoda Validate . 
<behaviors> 

   <serviceBehaviors> 
      <behavior name="UserNamePasswordBehavior"> 

         <serviceCredentials> 

            <serviceCertificate findValue="alankalina" storeLocation="LocalMachine" 

                                storeName="My" x509FindType="FindBySubjectName" /> 
            <userNameAuthentication userNamePasswordValidationMode="Custom" 

customUserNamePasswordValidatorType="AuthorizationAuthentication.MyUserNamePasswordVal

idator, AuthorizationAuthentication" /> 
         </serviceCredentials> 

      </behavior>  

   </serviceBehaviors> 
</behaviors> 

Obrázek 46: Nastavení vlastního validátoru uživatelského jména a hesla na straně služby. 

public class MyUserNamePasswordValidator 

   : System.IdentityModel.Selectors.UserNamePasswordValidator 

{ 
   public override void Validate(string userName, string password) 

   { 

      AuthorizationProxy.AuthorizationServiceClient authorizationService 
         = new AuthorizationProxy.AuthorizationServiceClient(); 

      authorizationService.ValidUser(userName, password); 

   } 

} 

Obrázek 47: Implementace vlastní validátoru uživatelského jména a hesla na straně služby. 

 Musíme si ovšem položit otázku, jak bude fungovat ověřování mezi službami. Pokud si 
představíme, že uživatel spustí vyhodnocení rozšířeného výrazu, bude klientská aplikace volat službu 
ICompositeCalculatorProcessService . Této službě bude zasláno uživatelské jméno a 
heslo, jež budou ověřeny pomocí našeho validátoru. Jakmile ověření proběhne v pořádku, postupuje 
volání dále na služby IBasicCalculatorProcessService , popř. 

IGoniometricCalculatorProcessService . Klientem těchto služeb je nadřazené služba 

ICompositeCalculatorProcessService , která již nemá k dispozici uživatelské heslo 
klientské aplikace. Z důvodu bezpečnosti je k dispozici uživatelské heslo k dispozici jen ve validátoru. 
V těchto případech tedy musíme využít jiný způsob ověřování a využijeme ověřování na základě 
certifikátu. Klientské služby budou tedy obsahovat certifikáty, kterými budou poskytovat svou identitu 
v případě volání jiné služby. 

Z toho tedy plyne, že služba IBasicCalculatorProcessService , resp. služba 

IGoniometricCalculatorProcessService  musí mít nakonfigurovaný binding tak, aby 
ověřovali klienta na základě certifikátu. Zde se ovšem dostáváme ke sporu, neboť tyto služby mají být 
využitelné i klientskou aplikací, která bude zasílat jako bezpečnostní token uživatelské jméno a heslo. 
Můžeme např. zajistit, aby klientská aplikace obsahovala certifikát a v jistých případech se ověřovala 



42 
 

certifikátem a v jiných uživatelským jménem a heslem. Záleží na konkrétní situaci, nicméně zajištění, 
aby veškeré stanice, na kterých bude klientská aplikace instalována, obsahovaly certifikát, nemusí být 
jednoduché. Proto přidáme další nadřazené služby pro vyhodnocení základního a goniometrické 
výrazu, které budou volány klientskou aplikací a zároveň budou klienty služeb 
IBasicCalculatorProcessService  a IGoniometricCalculatorProcessService , 
tak jak je to znázorněno na aktualizované architektuře na obrázku 48 (Z důvodu přehlednosti jsou 
zobrazeny jen některé služby). Nové nadřazené služby nebudou řešit žádnou logiku, budou pouze 
ověřovat klientskou aplikaci a v případě úspěšného ověření budou delegovat požadavek klientské 
aplikace dále konkrétním službám, které vyhodnotí výraz. 

 

Obrázek 48: Aktualizovaná architektura služeb. 

Z analýzy dále víme, že všechny operace budou logovány. Pokud si představíme případ 
vyhodnocení rozšířeného výrazu, musíme zajistit putování uživatelského jména mezi službami. Na 
rozdíl od uživatelského hesla toto není zásadně proti bezpečnosti, takže v případě služby 
ICompositeCalculatorProcessService  budeme do SOAP zprávy dodávat další hlavičku 
user, která bude obsahovat login. 
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public object GetExpressionValue(string p_Expr) 

{ 
   GonCalcProxy.GoniometricCalculatorProcessServiceClient gonCalcService 

      = new GonCalcProxy.GoniometricCalculatorProcessServiceClient(); 

   EndpointAddressBuilder eaBuilder 
      = new EndpointAddressBuilder(gonCalcService.Endpoint.Address); 

   eaBuilder.Headers.Add(AddressHeader.CreateAddressHeader("user", string.Empty, 

      ClientCredential.WhoAmI(OperationContext.Current))); 
   gonCalcService.Endpoint.Address = eaBuilder.ToEndpointAddress(); 

 

   return gonCalcService.GetExpressionValue(p_Expr); 
} 

Obrázek 49: Nastavení vlastní adresovací hlavičky user, která obsahuje uživatelské jméno aktuálně 
přihlášeného a ověřeného uživatele ve službě IBasicCalculatorProcessServiceUP , resp. 

IGoniometricCalculatorProcessServiceUP . 
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5. Závěr 
Tato práce měla za cíl vysvětlit principy SOA a některé standardy webových služeb, které se v 

SOA používají. Navíc slouží tento text na ukázka, jakým způsobem se realizují projekty ve firmě 
D3Soft, které staví na principech SOA. Vše je doplněno praktickými ukázkami. 

Nyní se ještě pokusíme provést hodnocení SOA a také důvod, proč firma D3Soft staví vývoj 
právě na filozofii. Rozhodně jasnou výhodou SOA je její flexibilita a princip abstrakce a volné vazby, 
kterou jsme si vysvětlili. Dále musíme zmínit platformovou nezávislost filozofie SOA. Díky webovým 
službám, které jsou základním stavebním kamenem SOA a které jsou platformově nezávislé, je možné 
provádět integraci s aplikacemi, jež jsou vyvinuty v jiných technologiích, než které preferuje firma 
D3Soft. 

Ukázali jsme, jakým způsobem lze provádět kompozici služeb. To umožňuje velkou flexibilitu 
v situacích, kdy máme provádět změny v systému. Vraťme se na chvíli k modelovému příkladu 
kalkulačky a uvažujme případ, že bychom měli do aplikace přidat vyhodnocování logaritmických 
výrazů. Pokud si uvědomíme vytvořenou hierarchii služeb, znamená to architekty pouze přidání 
nového modulu (služby) řešící problematiku vyhodnocování logaritmických výrazů a popř. úpravu v 
logice služby řešící rozšířené výrazy. Analogicky můžeme uvažovat i v případě odebírání modulů 
(služeb) v případě takto vzniklého požadavku na úpravu. 

Z těchto argumentů lze usoudit, že SOA je opravdu "žhavým" tématem v oblasti vývoje 
distribuovaných informačních podnikových systémů a pochopení principů SOA umožňuje tvorbu 
robustních a vysoce kvalitních softwarových produktů. 
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