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Abstrakt 

První část práce se věnuje servisně orientované architektuře.  Od popisu základních elementů 

architektury se dostává ke klíčovým prvkům, kterými jsou služby. Zabývá se jejich klasifikací, 

významem, vlastnostmi a komunikací mezi nimi. Závěr nastiňuje doporučené bezpečnostní 

opatření. Druhá část představuje platformu Windows Communication Foundation od nutných 

základů až po pokročilá témata, jakými jsou řízení životního cyklu služby, správa sezení, 

distribuované transakce a zabezpečení.  Třetí část využívá informací z prvních dvou k návrhu a 

realizaci pomocí WCF jednoduché SOA aplikace sloužící ke vzdálenému zálohování dat.  

Abstract 

A service oriented architecture is a subject of the first part. It describes some basic issues and 

comes to key elements of a SOA, which are services. Next chapter discusses their classification, 

purpose, properties and communication with each other. The end of this part shows up 

recommended security strategies. The second part introduces Windows Communication 

Foundation platform from basic to advanced topics, like controlling service life cycle, session 

management, distributed transactions and security issues. The third part uses informations from 

previous two parts, so it introduce design of simple SOA application for remote backup and shows 

it’s implementation on WCF platform. 

  

Klíčová slova 

Servisně orientovaná architektura, SOA, služba, Windows Communication Foundation, WCF, 

webová služba, distribuovaná aplikace. 

Key words 

Services oriented architecture, SOA, service, Windows Communication Foundation, WCF, web 

service, distributed application. 
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Pouţité symboly a zkratky 

ABC Address, Binding, Contract 

ACID Atomic (atomcký), Consistency (konzistentní), Isolated (izolovaný), Durable (stálý) 

AD Active Directory 

API Application Programming Interface 

ASP Active Server Pages 

CLR Common Language Runtime 

DoS Denial-of-service útok 

DTC Distributed Transaction Coordinator 

HTTP Hypertext Transfer Protocol 

HTTPS HTTP šifrované pomocí SSL 

J2EE Java 2 Enterprise Edition 

IT Informační technologie 

KTM Kernel Transaction Manager 

LTM Lightweight Transaction Manager 

MEX Metadata Exchange 

MSMQ Microsoft Message Queuing 

ORM Objektově-relační mapování 

SOA Servisně orientovaná architektura 

SOAP Simple Object Access Protocol 

SŘBD Systém řízení báze dat 

SSL Secure Sockets Layer 

TCP Transmission Control Protocol 

WCF Windows Communication Foundation 

WS Web Services (webové služby) 

WS* Označení pro všechny standardy webových služeb 

WSAT Web Services Atomic Transaction (WS-AtomicTransaction) 

WSDL Web Service Description Language 

XML Extensible Markup Language 

XSD XML Schema 
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1 Úvod 
Klíčem úspěchu všech společností je bezesporu flexibilita. Pokud si uvědomíme, že páteří drtivé 

většiny těchto útvarů je IT oddělení, dospějeme k názoru, že klíčem úspěchu je flexibilita IT. 

Bohužel, mnohdy je tomu tak, že nejméně ohebným prvkem je právě IT. Musí se totiž vypořádat 

s čím dál tím větší komplexností systémů a procesů nad nimi běžících. Dále rozšiřovat a 

samozřejmě udržovat tyto systémy, které jsou navíc propojeny s celou škálou často nesourodých 

systémů. 

Jedním z řešení uvedených problému může být servisně orientovaná architektura, kterou se ve 

stručnosti zabývá první část práce. Účelem je poskytnout stručný a jasný přehled o tom, co to SOA 

je, z čeho se skládá, jak mezi sebou jednotlivé části kooperují a jak zajistit jejich bezpečnost. 

Počátek SOA by bylo možné datovat vznikem webových služeb v roce 2000, kdy tento termín 

poprvé použila společnost Microsoft. Klíčem úspěchu webových služeb je fakt, že všechny její 

standardy jsou založeny na značkovacím jazyce XML, který je široce podporován na všech 

majoritních platformách. Ovšem je důležité si uvědomit, že není možné dávat rovnítko mezi SOA a 

webové služby. SOA je paradigma a webové služby jsou jen jedním z prostředků, jak ho 

dosáhnout. 

Na platformě Microsoft .NET Framework je možné pracovat s webovými službami téměř od 

počátku vývoje.  Tzv. klasiky přístup spočívá ve využití ASP.NET webu jako hostující aplikace, ve 

které je webová služba reprezentována jako třída, kde označené metody reprezentují jednotlivé 

operace. 

Součástí platformy .NET Framework od verze 3.0 je sada knihoven Windows Communication 

Foundation. Vyznačuje se o flexibilním a plně rozšiřitelným konceptem založeným na standardech 

webových služeb WSDL a SOAP. Druhá část práce se věnuje jejímu popisu od základů až po 

pokročilé vlastnosti, jako je správa životního cyklu služby, podpora distribuovaných transakcí a 

v neposlední řadě zabezpečení. Jednotlivé kapitoly jsou doprovázeny jednoduchými příklady.  

Ve třetí části se střetávají témata předchozích dvou – budování SOA aplikace na platformě WCF.  

Jako příklad je zvolena jednoduchá aplikace pro vzdálené zálohování souborů. 
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2 Servisně orientovaná architektura 

2.1 Architektura SOA 
Definice dle (1 str. 24): 

Servisně orientovaná architektura je paradigma pro vypořádání  se s business procesy, které jsou 

distribuovány přes stávající a nové heterogenní systémy, jenž jsou často pod správou různých 

vlastníků. 

Zde je základní přehled prvků architektury SOA: 

 Klíčovými prvky jsou služby. Ty se skládají z kontraktu, implementace a libovolného 

množství rozhraní.  

 Repositář služeb slouží k centrální evidenci služeb. Nachází se v něm jejich popis a 

adresa. 

 Koncová aplikace řídí business transakce voláním jedné nebo více služeb, které může 

vybrat a lokalizovat pomocí repositáře. 

 Všechny tyto prvky komunikují pomocí sběrnice.  

Obrázek 2.1: Prvky architektury SOA 

 

Obrázek 2.1 znázorňuje vztahy mezi jednotlivými prvky architektury dle (2). 

2.2 Prvky architektury SOA 

2.2.1 Sluţba 

Služba je softwarová realizace určité business operace. Je plně autonomní a poskytuje vymezenou 

funkcionalitu určité aktivity z reálného světa. Z pohledu klienta služby se jedná o „černou skříňku“, 

které může předat vstup a očekávat výstup. 

SOA

Koncová 
aplikace

Služba

Implementace

Programové 
rutiny

Data

KonfigraceKontrakt

Rozhraní
Repositář 

služeb

Sběrnice
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Obrázek 2.2: Struktura služby 

 
 

Následující text uvádí jednotlivé části služby. Obrázek 2.2 tyto je zobrazuje dle (2). 

Kontrakt 

Popisuje základní funkcionalitu služby. Obsahuje množinu operací a definuje jejich vstupní a 

výstupní parametry, účel, omezení apod. Někdy také obsahuje informace, v jakém pořadí mají být 

jednotlivé operace volány.  

Tyto informace jsou obvykle k dispozici pomocí tomuto účelu určenému protokolu. V současné 

době je nejrozšířenější standard WSDL. 

Rozhraní 

Pomocí rozhraní je veškerá funkcionalita služby vystavena klientům, kteří s ní komunikují. 

Implementace 

Implementace je technická realizace operací definovaných v kontraktu. Může obsahovat 

programové rutiny, data a konfiguraci. 

2.2.2 Repositář sluţeb 

Eviduje všechny informace o službách nutné k jejich využití. Klienti je zde mohou vyhledávat dle 

různých parametrů. 

Vyhledávání služeb můžeme rozdělit dle (2) do několika skupin: 

 Vyhledávání při vývoji – vývojář koncové aplikace zná veškeré informace o službě již 

v době vývoje.  Může tak maximálně optimalizovat kód. 

 Vyhledávání za běhu – v době vývoje není jasné, se kterou službou bude koncová 

aplikace komunikovat. Obvykle je však většina informací známa, takže vyhledává určitý 

typ služby, se kterým bude schopna komunikovat.  Samotné vyhledávání může probíhat 

podle zadaných parametrů, například „vrať mi seznam dostupných tiskových služeb 

v prvním patře“. 

Služba

Rozhraní A

- funkce 1

- funkce 2

Rohraní B

- funkce 1

- funkce 2

Kontrakt

Implementace

Programové 
rutiny

Konfigurace

Data

Databáze Webová služba
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2.2.3 Sběrnice 

Sběrnice propojuje všechny prvky architektury SOA. Když chce například koncová aplikace 

zavolat nějakou službu, sběrnice to umožní.  

Jelikož je tato architektura velmi často nasazována do vysoce heterogenního prostředí, sběrnice si 

s tím musí poradit pomocí mapujících služeb (Obrázek 2.3). 

 

V neposlední řadě by měla obsahovat nástroje pro monitorování a logování aktivity jednotlivých 

služeb, popř. jejich operací. Takto získaná data následně slouží k vyhodnocení zátěže, využitelnosti 

a bezpečnosti služeb. 

Dle (1 stránky 53-56) je sběrnice možné rozdělit na dva následující typy: 

Sběrnice založená na protokolu 

V tomto případě sběrnice definuje protokol, který musí implementovat všichni účastníci 

komunikace. Jednoznačnou výhodou je jejich oddělení, protože nemusí mezi sebou sdílet žádný 

kód. Nevýhodou je, že při každé změně protokolu se musí změnit i kód komunikujících účastníků. 

Sběrnice založená na API 

Sběrnice poskytuje knihovnu obsahující API pro komunikaci. Výhodu je, že se účastník nemusí 

starat o detaily protokolu a vše má pod kontrolou sběrnice. Nevýhodou je, že při změně musí 

sběrnice distribuovat novou verzi API všem účastníkům a ti se musí přizpůsobit. 

2.2.4 Koncová aplikace 

Koncová aplikace inicializuje a řídí celou operaci. Po jejím skončení obdrží výsledek či chybové 

hlášení. 

2.3 Klasifikace sluţeb 
Dle (1 stránky 61-72) je možno každou službu klasifikovat do jedné z následujících typů. 

Obrázek 2.4 poskytuje přehled následně popsaných typů služeb. 

Obrázek 2.3: Heterogenní sběrnice služeb 

Interní firemní sběrnice 

Služba 

Služba Koncová 

aplikace 

Koncová 

aplikace 

Mapující služba 

Sběrnice webových služeb 

Služba Koncová 

aplikace 
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2.3.1 Elementární sluţby 

Poskytují základní funkcionalitu, kterou nemá smysl dále rozdělovat. Zpravidla se jedná o 

bezstavové služby.  

Účelem je zaobalit určitý zdroj dat nebo proces. Proto je klasifikujeme do následujících dvou 

skupin. 

Elementární datové služby 

Čtou a zapisují data do obsluhovaného zdroje dat. Typicky reprezentují elementární business 

operaci nad zdrojem dat. 

Příklady služeb: 

 Vytvoř nového uživatele 

 Vrať informace o uživateli 

 Nastav adresu uživatele 

 Vrať seznam uživatelů dle zadaného kritéria 

Zdrojem dat se zde rozumí jakýkoliv systém zodpovědný za určitou množinu dat. Může se jednat 

například o databázi, skupinu aplikačních J2EE serverů, připojení k jiné společnosti apod. 

 

Obrázek 2.4: Typy služeb 

Databáze Systém firmy X 

Elementární 

datová služba A 

Elementární 

datová služba B 

Elementární 

datová služba C 

Kompozitní služba 

Procesní služba 

Koncová aplikace 1 Koncová aplikace 2 
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Základní datové služby by měly splňovat vlastnosti ACID: 

 Atomičnost – volání služby musí skončit buď úspěšně, nebo nesmí na datovém zdroji 

zanechat žádné známky aktivity. 

 Konzistentnost – ať už služba skončí jakkoliv, zdroj dat musí zůstat konzistentní. 

 Izolovanost – služba nesmí být ovlivněna jinou službou, ani operující ve stejnou chvíli nad 

stejným zdrojem dat. 

 Stálost – po úspěšném provedení služba garantuje, že změny způsobené její aktivitou jsou 

trvalé. 

Elementární logické služby 

Představují základní business logiku. Obvykle zpracovávají vstupní data a vrací příslušný výsledek. 

V porovnání se elementárními datovými službami jsou spíše minoritní. 

Příklady služeb: 

 Rozhodni, zdali je zadaný letopočet přestupný 

 Je zadaná adresa validní 

2.3.2 Kompozitní sluţby 

Nacházejí se na vyšší úrovni než elementární služby, ale stále jsou poměrně jednoduché a 

bezstavové. Často pracují s více zdroji dat, takže využívají několika elementárních služeb, které 

tyto zdroje obsluhují. 

Příklad služby: 

 Bankovní převod z konta v bance A na konto v bance B 

Kompozitní služby by měly být taktéž atomické. Pokud skončí úspěšně, je vše v pořádku. 

V případě, že jedna nebo více elementárních služeb selžou, musí zajistit, že změny provedené 

všemi těmito službami budou vráceny zpět. 

V některých případech mohou zastávat roli adaptéru – mapují chování služby A na službu B. 

2.3.3 Procesní sluţby 

Představují dlouhodobou operaci nebo business proces, který bývá přerušován lidskou činností. Na 

rozdíl od kompozitních a elementárních služeb, procesní služby si udržují stav.  

Příklad služby: 

 Převoz zboží zásilkovou službou – zákazník se může kdykoliv během procesu přijetí, 

přepravy či ukončení přihlásit a zjistit stav. Může tak činit i z různých koncových aplikací. 

2.4 Vzory předávání zpráv 
Komunikace mezi klientem a službou je založena na předávání zpráv. Ty obvykle obsahují název 

volané operace a její argumenty. V odpovědi bychom nalezli výsledek operace. 
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2.4.1 Ţádost / Odpověď 

Klient zašle službě žádost a následně čeká na odpověď (Obrázek 2.5). 

Síla tohoto vzoru je v jednoduchosti. Volání služby se z pohledu klienta jeví jako volání obyčejné 

funkce. 

Problémem je, že klient nemůže v čase po odeslání žádosti a před přijetím odpovědi nic dělat. 

Z toho plyne, že tento vzor výměny zpráv by se měl používat jen u operací s rychlou odezvou. 

2.4.2 Jednosměrná ţádost 

Klient zašle službě žádost a nečeká na odpověď – pokračuje v práci. Služba žádost přijme a 

zpracuje. Tím celý proces končí (Obrázek 2.6). 

Výhodou tohoto vzoru je, že klient nemusí čekat na odpověď a může tak dále pracovat. Nevýhodou 

je, že klient nemá zaručeno, zdali je jeho žádost doručena a zpracována. 

Obrázek 2.5: Schéma výměny zpráv žádost / odpověď 

 

Obrázek 2.6: Schéma jednosměrná žádosti 
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2.4.3 Ţádost / Zpětné volání 

Klient volá službu a předává ji odkaz na svou rutinu, která obslouží odpověď. Služba přijme žádost 

a odešle klientovi odpověď. Tuto odpověď obslouží klientem vybraná rutina. 

Z toho plyne, že klient po odeslání žádosti nemusí čekat na odpověď. Důležité ale je, že pro přijetí 

odpovědi musí po danou chvíli fungovat jako služba.  

Obvyklým řešením je dvojice jednosměrných žádostí. 

2.4.4 Předplatné 

V tomto případě se klient u služby přihlásí k odběru určitých informací. Tyto informace služba 

klientovi průběžně zasílá pomocí jednosměrných zpráv. 

Na klienta tedy připadá stejný požadavek jako v případě předchozího vzoru – musí fungovat i jako 

služba. 

Pro lepší pochopení by se toto schéma dalo přirovnat k návrhovému vzoru Observer. 

2.5 Bezpečnost 
Bezpečnost SOA aplikací je možné rozdělit do několika základních částí. 

2.5.1 Autentifikace a autorizace 

Cílem autentifikace je ověření identity. Identita může být člověk, zařízení či jiný služba. V SOA se 

tím myslí ověření identity klienta služby.  Dalším krokem je zjištění, zdali má ověřený klient 

přístup k dané operaci. Jedná se o autorizaci. 

Častým řešením bývá zavedení tzv. bezpečnostní služby, tvořící centrální bezpečnostní systém, na 

který se obrací všechny služby při žádosti klienta o autentifikaci a autorizaci. 

2.5.2 Utajení a integrita 

Zprávy často nesou velmi citlivé informace, jako např. číslo platební karty, identifikační údaje 

apod. Je tedy nezbytné, aby žádný prostředník v komunikaci neměl k těmto datům přístup - data 

musí být utajena. Nežádoucí je i jejich změna na cestě mezi odesílatelem a příjemcem - musí být 

zachována integrita. 

Existují řešení na dvou úrovních: 

 Úroveň transportu – zprávy jsou kompletně šifrovány na úrovni transportního protokolu, 

např. pomocí SSL. Jedná se o velice výkonné a široce uznávané řešení. Zásadní nevýhodou 

je fakt, že jde o zabezpečení „bod – bod“. Každý prostředník, kterým zpráva projde, ji musí 

dešifrovat a pokud není pod naší kontrolou, nikdo neví, jak bude s daty zacházeno dále. 

 Úroveň zpráv – zabezpečí se pouze obsah zprávy, hlavička zůstane k dispozici. Zpráva tak 

může procházet přes libovolný počet prostředníků s garancí, že obsah může dešifrovat 

pouze skutečný příjemce. 

2.5.3 Dostupnost 

Služba se nestane nedostupnou pouze při zničení či poškození dat. Existují tzv. DoS útoky, kdy je 

služba cíleně zahlcena požadavky a stává se tak nedostupnou. 
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2.5.4 Audit 

Pro vyhodnocení bezpečnostních hrozeb jsou nezbytně nutné informace o počtu úspěšných a 

neúspěšných pokusů o využití dané operace. 
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3 Windows Communication Foundation 

3.1 Úvod 
Windows Communication Foundation je sada programových prostředků platformy .NET 

Framework pro vytváření a běh služeb na platformě Microsoft Windows. Z programátorského 

hlediska WCF poskytuje tyto možnosti: 

 Vystavit CLR typy jako služby. 

 Využívat cizí služby jako CLR typy. 

 Hostovat služby. 

 Řídit životnost instancí služeb. 

 Služby volat asynchronně. 

 Používat spolehlivá spojení. 

 Používat distribuované transakce. 

 Integrovat standardní bezpečnostní prvky. 

První verze (dříve známá pod kódovým názvem „Indigo“) byla společností Microsoft představena 

jako součást platformy .NET Framework 3.0 v prosinci roku 2006. V současné době je k dispozici 

mírně rozšířená verze obsažená v .NET Framework 3.5. 

3.2 Architektura 
Jak už bylo řečeno, WCF poskytuje aplikaci prostředky pro komunikaci s jinými aplikacemi na 

platformě Windows. Tato komunikace probíhá ve formě výměny SOAP zpráv, viz Obrázek 3.1. 

 

Skutečnost, že základním komunikačním prostředkem jsou SOAP zprávy, naznačuje velké 

možnosti v rovině interoperability. Nejsme tedy omezeni jen na platformu Windows, můžeme 

komunikovat s jakýmkoliv účastníkem, který rozumí SOAP protokolu.  

Programátor na této platformě má plnou kontrolu nad obsahem SOAP zpráv, což dále zvyšuje 

schopnosti komunikace v heterogenním prostředí. 

Každý účastník vystavuje množinu koncových bodů, přes které probíhá veškerá komunikace. 

Koncový bod by se dal charakterizovat jako určité místo na síti, kde naslouchá služba pro příchozí 

zprávy. Pokud klient chce se službou komunikovat, musí zprávy posílat právě tam. 

Je důležité podotknout, že klient a služba musejí být dohodnuti na formátu zpráv, jinak řečeno na 

kontraktu. 

Windows 

.NET Framework 

WCF 

Klientská aplikace 

Windows 

.NET Framework 

WCF 

Aplikace služby 

SOAP zpráva 

Obrázek 3.1: Komunikace pomocí WCF 
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Aby klient mohl komunikovat s danou službou přes určitý koncový bod, musí znát tzv. ABC, 

neboli adresu, binding a kontrakt (contract) tohoto bodu. 

„A“ jako adresa, neboli kde. Definuje místo na síti, kam mají být zprávy poslány a přijaty 

koncovým bodem. Např. HTTP adresa by mohla vypadat takto:  

http://server/service 

TCP následovně:  

net.tcp://server/service 

„B“ jako binding, neboli jak. Definuje kanál určený ke komunikaci s koncovým bodem. Ve  WCF 

aplikacích všechny zprávy prochází těmito kanály. Samotný kanál je složen z posloupnosti tzv. 

binding elementů. Každý z nich definuje určitou schopnost, např. zabezpečení, spolehlivá spojení, 

transakce apod. Důležité je, že nejspodnějším binding elementem je transportní binding element, 

který odesílá a přijímá jednotlivé zprávy. WCF obsahuje několik transportních elementů, např. pro 

HTTP, TCP, Named Pipes, PerChannel a MSMQ.  

„C“ jako kontrakt, neboli co. Definuje funkce a schopnosti koncového bodu, které služba 

poskytuje. Kontrakt obsahuje popis operací a formát zpráv nutný k jejich vyvolání. Operace se 

interně mapují na metody třídy, která tento kontrakt implementuje. 

Obrázek 3.2 zobrazuje komunikaci klienta s koncovými body služby. Ve WCF je možná i 

oboustranná komunikace. V tom případě může klient definovat svůj vlastní koncový bod. Pokud 

tak neudělá, infrastruktura to udělá za něj. 

 

Aby mohla služba odpovídat na požadavky klientů, musí být hostována v nějakém procesu 

operačního systému. V případě WCF to může být webový server, Windows služba, konzolová či 

grafická aplikace. 

WCF má možnosti pro kontrolu chování (behaviors) služeb, např. zabezpečení, transakcí apod. 

Chování služby může být definováno pomocí konfiguračního souboru, atributů nebo programově.  

Služba může obsahovat Metadata Exchange (MEX) koncový bod. Ten na příchozí žádost odešle 

WSDL soubor popisující koncové body služby. Díky tomu se mohou v různých vývojových 

WCF klient 

Endpoint 

C B A 

WCF služba 

Endpoint 

Endpoint 

A B C 

A B C 

Obrázek 3.2: Koncové body ve WCF 
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prostředích, jako jsou Microsoft Visual Studio či NetBeans, vygenerovat proxy třídy, které zaobalí 

nízko-úrovňové detaily komunikace. 

3.2.1 Příklad 

Jako příklad poslouží velice jednoduchá služba s název HelloService, která obsahuje operaci Hello. 

Ta přijímá libovolné jméno a vrací pozdrav. 

Zdrojové kódy tohoto příkladu jsou k dispozici na doprovodném CD. 

 

Implementace služby 

Nejprve je třeba nadefinovat kontrakt (Zdrojový kód 3.1). Jedná se o obyčejné rozhraní označené 

atributem ServiceContract. Atribut OperationContract označuje operaci kontraktu. 

 Je třeba vytvořit třídu, která implementuje rozhraní IHelloService (Zdrojový kód 3.2). 

 

Další na řadě je definice koncových bodů, kterou je možno udělat buď programově, nebo pomocí 

konfiguračního souboru. Příklad ukazuje druhou možnost (Zdrojový kód 3.3). 

Element service představuje právě jednu službu. V ní je atribut name obsahující název třídy, která 

implementuje kontrakt. Atribut behaviorConfiguration označuje název konfigurace chování. 

V tomto případě jsou povoleny žádosti o WSDL dokument služby pomocí metody GET. 

Definují se dvě tzv. základní adresy. Ty plní následující funkci: 

 Když je atribut address u elementu endpoint nastaven relativně, pak se adresa koncové 

služby sestaví tak, že se k jedné ze základních adres (dle protokolu) přidá relativní adresa. 

V tomto případě bude adresa koncového bodu MEX 

http://localhost:2342/HelloService/MEX. 

 Když je atribut address u elementu endpoint nastaven absolutně, pak se jedná o celkovou 

adresu koncového bodu. 

[ServiceContract] 
public interface IHelloService 
{ 
    [OperationContract] 
    string Hello(string yourName); 
} 

Zdrojový kód 3.1: Kontrakt služby HelloService 

class HelloService : IHelloService 
{ 
    public string Hello(string yourName) 
    { 
        return String.Format("Hello {0} !", yourName); 
    } 
} 

Zdrojový kód 3.2: Implementace kontraktu 
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 Když není atribut address u elementu endpoint nastaven vůbec, pak se jako adresa koncové 

služby vezme jedna ze základních adres (dle protokolu). 

 

V konfiguraci příkladu jsou tři koncové body. První dva patří stejné službě s tím rozdílem, že jeden 

podporuje protokol HTTP a druhý TCP. Z toho plyne velká výhoda koncepce WCF – stávající 

webové služby mohou komunikovat pomocí HTTP a WCF klienti mohou využít výkonnější TCP. 

Třetí koncový bod je typu MEX. Kontraktem je rozhraní IMetadataExchange, které je součástí 

WCF. Definuje jedinou operaci Get, která vrací zprávu s WSDL dokumentem popisující službu. 

Jako poslední krok k implementaci služby je potřeba vytvořit instanci třídy ServiceHost (Zdrojový 

kód 3.4). Nejdůležitější je metoda Open. Ta inicializuje veškeré prostředky a začne naslouchat. 

 

Implementace klienta 

Implementaci klienta je možno provézt dvěma základními způsoby: 

 Využít třídu ChannelFactory<T>. V tom případě je potřeba znát rozhraní služby, tzn. buď 

opsat, nebo sdílet společnou knihovnu. Dále je třeba znát ABC koncových bodů služby, o 

které máme zájem.  

<service name="HelloService.HelloService" behaviorConfiguration="MEXBehavior"> 
    <host> 
      <baseAddresses> 
        <add baseAddress="net.tcp://localhost/HelloService"/> 
        <add baseAddress="http://localhost:2342/HelloService"/> 
      </baseAddresses> 
    </host> 
    <endpoint name="TcpEndpoint" 
              binding="netTcpBinding" 
              contract="HelloService.IHelloService" /> 
    <endpoint name="HttpEndpoint" 
              binding="basicHttpBinding" 
              contract="HelloService.IHelloService" /> 
    <endpoint address="MEX" 
              binding="mexHttpBinding" 
              contract="IMetadataExchange" /> 
</service> 

Zdrojový kód 3.3: Konfigurace služby HelloService 

static void Main(string[] args) 
{ 
    using (ServiceHost service = new ServiceHost(typeof(HelloService))) 
    { 
        service.Open(); 
        Console.WriteLine("Služba HelloService spuštěna a naslouchá."); 
        Console.WriteLine("Pro ukončení zadejte ENTER."); 
        Console.ReadLine(); 
    } 
} 

Zdrojový kód 3.4: Inicializace služby HelloService 
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 Nechat si vygenerovat proxy třídy ve vývojovém prostředí. 

Popisovaný příklad ukazuje první možnost. Znamená to tedy, že prvním krokem je definice 

kontraktu služby na straně klienta. 

Následuje definice koncových bodů služby, ke které se chceme připojit. Vypadá to velmi podobně 

jako na straně služby (Zdrojový kód 3.5). Je naprosto nutné, aby se ABC koncových bodů 

shodovala s ABC definovaných na straně služby. 

 

V této chvíli je znám kontrakt služby, adresa a binding. Klient má vše potřebné k vytvoření spojení 

(Zdrojový kód 3.6). 

 

Třída ChannelFactory<T> inicializuje a vrací instanci abstraktní továrny na kanály. Při volání 

metody CreateChannel se továrna vytvoří a otevře komunikační kanál. Od té chvíle je vytvořeno 

přímé spojení a klient může volat službu. 

Pro základní přehled o WCF doporučuji titul Essential Windows Communication Foundation (3). 

3.3 Kontrakty 
Ve WCF se nachází tři typy kontraktů: 

 Kontrakt služby – popisuje operace poskytované službou. Kontrakty operací uvnitř služby 

popisují operace implementované službou. 

 Datový kontrakt – popisuje datovou strukturu používanou v komunikaci mezi klientem a 

službou. Mapuje CLR typy na XSD schéma a definuje serializaci a deserializaci těchto dat. 

<client> 
    <endpoint address="net.tcp://localhost/HelloService" 
              binding="netTcpBinding" 
              contract="HelloService.IHelloService" 
              name="TcpEndpoint"> 
    </endpoint> 
    <endpoint address="http://localhost:2342/HelloService" 
              binding="basicHttpBinding" 
              contract="HelloService.IHelloService" 
              name="HttpEndpoint" /> 
</client> 

Zdrojový kód 3.5: Konfigurace klienta služby HelloService 

using (ChannelFactory<IHelloService> tcpFactory = new    
ChannelFactory<IHelloService>("TcpEndpoint")) 
{ 

tcpFactory.Open(); 
       IHelloService tcpChannel = tcpFactory.CreateChannel(); 
       string response = tcpChannel.Hello(myName); 
       Console.WriteLine("TCP odpověď: {0}", response); 
} 

Zdrojový kód 3.6: Inicializace spojení klienta se službou HelloService 



21 

 

 Kontrakt zpráv – mapuje CLR typy na SOAP zprávy. Poskytuje úplnou kontrolu nad 

obsahem hlavičky a těla SOAP. 

3.3.1 Kontrakt sluţby 

Kontraktem služby se stává rozhraní nebo třída označená atributem ServiceContract (Zdrojový kód 

3.7). Operace kontraktu jsou metody označené atributem OperationContract. 

Zdrojové kódy služby BookStore včetně klienta jsou k dispozici na doprovodném CD. 

 

Vybrané vlastnosti atributu ServiceContract: 

 CallbackContract – typ callback kontraktu. Používá se v duplexním režimu, kde služba 

může samovolně kontaktovat klienta. V tom případě musí klient definovat a implementovat 

callback kontrakt a používat binding podporující duplexní komunikaci (Zdrojový kód 3.8). 

 ProtectionLevel – tvůrce služby si může vynutit určitou úroveň zabezpečení. Může 

nastavit: 

o None – pouze autentifikace 

o Sign – přenášená data musejí být podepsána 

o EncryptAndSign – přenášená data musejí být šifrována a podepsána 

Pouhým nastavením této vlastnosti se žádné zabezpečení nezavede. Při vytváření služby se 

WCF na tuto vlastnost podívá a zkontroluje, zdali právě nastavený binding požadavky 

splňuje.  

 SessionMode – sezení je buď zakázáno, povoleno nebo vyžadováno. Tato vlastnost plní 

stejnou roli jako vlastnost ProtectionLevel. 

Vybrané vlastnosti atributu OperationContract: 

 IsOneWay – pokud je nastaven na true, služba neposílá klientovi žádné potvrzení o přijetí 

zprávy. Je třeba si uvědomit, že i když metoda „vrací“ void, služba posílá klientovi 

potvrzení (Zdrojový kód 3.8). 

 IsInitiating – určuje, zdali volání označené metody znamená zahájení nového sezení. 

 IsTerminating – používá se ve spojitosti IsInitiating. Pokud je nastavena na true, pak se po 

ukončení metody sezení automaticky zruší.  

[ServiceContract(CallbackContract=typeof(IBookStoreCallback))] 
public interface IBookStore 
{ 
    [OperationContract(IsOneWay=true)] 
    void AddBook(Book book);     
} 

Zdrojový kód 3.7: Kontrakt IBookStore 
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3.3.2 Datový kontrakt 

Datovým kontraktem může být třída, struktura nebo výčet označený atributem DataContract. 

Prvky datového kontraktu musí být označeny atributem DataMember (Zdrojový kód 3.9). 

 

Vybrané vlastnosti atributu DataMember: 

 IsRequired – určuje, zdali má být člen označený tímto atributem a hodnotou true pro 

deserializaci přítomen. Pokud není, WCF operaci skončí výjimkou. Doporučuje se 

následující: každý přidaný člen do datového kontraktu by měl mít nastaven tuto vlastnost 

na false. Zajistí se tak zpětná kompatibilita. 

 Order – díky této vlastnosti lze určit pořadí, v jakém se budou členové serializovat do 

SOAP zprávy. 

Kolekce 

Jako datový kontrakt je možno přenášet libovolné serializovatelné kolekce. Pro lepší kontrolu nad 

serializaci se doporučuje používat atribut CollectionDataContract (Zdrojový kód 3.10). 

 

3.3.3 Kontrakt zpráv 

V některých situacích je potřeba větší kontrola nad obsahem SOAP zpráv. Uvažujme příklad 

zprávy pro objednání knihy: 

1. V hlavičce očekáváme Id uživatele. 

2. Tělo zprávy bude tvořit seznam knih ke koupi a text poznámky pro příjemce. 

public interface IBookStoreCallback 
{ 
    [OperationContract(IsOneWay=true)] 
    void BookAdded(Book book); 
} 

Zdrojový kód 3.8: Kontrakt IBookStoreCallback 

[DataContract] 
public class Book 
{ 
    [DataMember] 
    public string Name { get; set; } 
    [DataMember] 
    public Author Author { get; set; } 
} 

Zdrojový kód 3.9: Datový kontrakt Book 

[CollectionDataContract] 
public class BookCollection : List<Book> { } 

Zdrojový kód 3.10: Datový kontrakt kolekce 
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Řešení by mohlo vypadat následovně: 

 

Atribut MessageContract aplikujeme na třídu nebo strukturu, která má reprezentovat SOAP 

zprávu. Atribut MessageHeader označuje členy, kteří budou serializováni do hlavičky SOAP. 

Členové označení pomocí MessageBodyMember budou serializováni do těla SOAP. 

Pokud nějaká operace přijímá jako vstupní argument kontrakt zprávy, nemůže přijímat žádný jiný 

parametr.  

3.4 Komunikace 
V této kapitole je stručně popsáno, jakým způsobem WCF z volání metody na straně klienta 

vytvoří zprávu, odešle ji k cíli a tam ji transformuje na volání metody služby. 

3.4.1 Třída Message 

Třída Message reprezentuje samotnou SOAP zprávu. Pro pochopení jejího významu následuje 

jednoduchý příklad (Zdrojový kód 3.12). 

 

Třída Book, která je označena jako datový kontrakt, má dvě vlastnosti – Name a Author. V příkladu 

je vytvořena její instance. 

Třída Message nemá veřejný konstruktor a jediná možnost jak vytvořit její instanci je pomocí 

statické metody CreateMessage. Tato metoda má hodně variant. V tomto případě je jako první 

parametr instance třídy MessageVersion, která zajistí, že konečná SOAP zpráva bude odpovídat 

zadané verzi. Druhý parametr je obsah elementu action v hlavičce SOAP zprávy. Zde se většinou 

udává název operace, kterou si přejeme vyvolat. Poslední parametr je obsah elementu body SOAP 

zprávy. Očekáván je typ Object, který je následně serializováni. 

[MessageContract] 
public class BookOrder 
{ 
    [MessageHeader] 
    public int CustomerId { get; set; } 
    [MessageBodyMember] 
    public string[] BookNames { get; set; } 
    [MessageBodyMember] 
    public string Note { get; set; } 
} 

Zdrojový kód 3.11: Kontrakt zprávy BookOrder 

Book book = new Book() { Name = "IT", Author = "Stephen King" }; 
 
Message message = Message.CreateMessage(MessageVersion.Soap11, "urn:addbook", book); 
MessageHeader header = MessageHeader.CreateHeader("userId",       
"http://fajfr.cz/wcf/example", 815); 
 
message.Headers.Add(header); 

Zdrojový kód 3.12: Třída Message 
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Navíc je přidána hlavička userId  s hodnotou 815. 

Textový výstup výše zkonstruované instance třídy Message je následující: 

 

3.4.2 Kanály 

Kanál se vztahuje k určité vlastnosti WCF aplikace. Když tato aplikace podporuje zabezpečení, 

spolehlivý přenos zpráv či transakce, využívá při tom množinu kanálů, kde každý z nich nabízí 

výše vyjmenované schopnosti – např. kanál pro podporu zabezpečení či transakcí. Tyto kanály jsou 

sestaveny do tzv. zásobníku kanálů. 

WCF aplikace si udržuje referenci jen na vrchní kanál ze zásobníku, kterému předá instanci třídy 

Message. Ten ji zpracuje a volá následující kanál s tou samou instancí zprávy. Z toho vyplývá 

hlavní účel kanálů – udržovat instanci kanálu následujícího a po zpracování předat zprávu dále 

(Obrázek 3.3). 

Na přijímací straně je to podobné  - vrchní kanál přijme z přenosového média příchozí zprávu, 

zpracuje ji a předá následujícímu kanálu. 

Obrázek 3.3: Zásobník kanálů 

 

 

 

 

Transakce

Spolehlivý přenos

Zabezpečení

Kódování

Transport

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
  <s:Header> 
    <Action s:mustUnderstand="1" xmlns="...">urn:addbook</Action> 
    <userId xmlns="http://fajfr.cz/wcf/example">815</userId> 
  </s:Header> 
  <s:Body> 
    <Book xmlns:i="..." xmlns="..."> 
      <Author>Stephen King</Author> 
      <Name>IT</Name> 
    </Book> 
  </s:Body> 
</s:Envelope> 

Zdrojový kód 3.13: SOAP zpráva 
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Kanály se dělí do několika skupin dle rozhraní, které implementují: 

 IInputChannel – obsahuje metody pro příjem zprávy (instanci třídy Message) 

 IOutputChannel – obsahuje metody pro odeslání zprávy 

 IRequestChannel – obsahuje metody pro odeslání žádosti 

 IReplyChannel – obsahuje metody pro odeslání odpovědi na žádost 

 IDuplexChannel – obsahuje metody pro příjem a odeslání zprávy 

Všechny tyto rozhraní mají Session varianty pro podporu sezení, např. IInputSessionChannel. 

Tabulka 3.1 ukazuje, jaké rozhraní používá klient a služba při jednotlivých vzorech komunikace. 

Tabulka 3.1: Rozhraní kanálů a vzory komunikace 

Komunikace Klient Služba 

Datagramová IOutputChannel IInputChannel 

Žádost/Odpověď IRequestChannel IReplyChannel 

Obousměrná IDuplexChannel IDuplexChannel 

 

Kanály jsou základním stavebním kamenem komunikačního modelu. K jejich správě se používají 

správci, což jsou podtřídy abstraktní třídy ChannelManagerBase. Jejich instance se taktéž skládají 

do zásobníku. Na straně služby jde o instance třídy ChannelListener, na straně klienta to jsou 

instance třídy ChannelFactory. 

3.4.3 Channel Listener 

Jak název napovídá, Channel Listener objekty naslouchají pro příchozí spojení s klientem. Jakmile 

je spojení navázáno, vrací příslušný kanál následujícímu Channel Listener v zásobníku. 

Každý typ kanálu má svůj Channel Listener. Jedině ten vytváří příslušný kanál na straně služby 

Channel Listener třídy implementují rozhraní IChannelListener<T>, kde T je rozhraní kanálu, jenž 

má vracet. Toto rozhraní mimo jiné obsahuje metodu AcceptChannel, která vrací instanci kanálu, 

implementující rozhraní T. Obrázek 3.4 nám ukazuje, jak vypadá typický zásobník Channel 

Listener. 

Stejně jako v případě kanálů, i zde si WCF udržuje referenci jen na vrchní Channel Listener, 

v tomto případě Spolehlivý přenos. U něho zavolá metodu AcceptChannel. Prakticky všechny 

Channel Listener v zásobníku jen delegují řízení až na nejspodnější  - transportní Channel Listener. 

Ten čeká na např. nově přijaté TCP spojení.  

Jakmile spojení příjme, vytvoří instanci Transportního kanálu a vrací ho Channel Listener – 

Zabezpečení. Ten na nic nečeká a vytvoří novou instanci svého kanálu. Při tom však do 

konstruktoru vkládá referenci na původně přijatou instanci Transportního kanálu. Z toho plyne 

důležité zjištění – kanály samotné provážou do formy zásobníku právě objekty Channel Listener. 

Pro WCF je to transparentní řešení, neboť infrastruktura zavolá metodu AcceptChannel vrchního 

Channel Listener a přijme kanál. 
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3.4.4 Channel Factory 

Channel Factory pracuje na velmi podobném principu jako Channel Listener. Hlavním rozdílem je, 

že pracuje na straně klienta. 

Třídy Channel Factory implementují rozhraní IChannelFactory<T>, které mimo jiné obsahuje 

metodu CreateChannel. Ta vrací kanál, implementující rozhraní typu T.  

Struktura i princip je stejný jako v případě Channel Listener. Rozdíl je v tom, že zde vytvoření 

kanálu iniciuje klient, zatímco v případě Channel Listener je to nové příchozí spojení. 

3.4.5 Binding 

Binding objekty reprezentují komunikaci jako celek. Například basicHttpBinding reprezentuje 

komunikaci, kde transport SOAP zpráv probíhá přes HTTP a kódování je textové.  

Binding objekty se skládají z binding elementů, které zapouzdřují Channel Listener a Channel 

Factory. 

Aplikační programátor téměř vždy pracuje pouze na úrovni binding a binding elementů: 

 Využívá vestavěné binding objekty, např. basicHttpBinding, netNamedPipeBinding, 

netTcpBinding apod.  

 Má speciální požadavky, pak využije třídu CustomBinding, do které vkládá libovolné 

binding objekty v libovolném pořadí. 

Spolehlivý přenos - Listener 

Zabezpečení - Listener 

Transport - Listener 

Accept 

Accept 

Accept 

Transport - Channel 

Zabezpečení - Channel 

Transport - Channel 

Spolehlivý přenos - Channel 

Zabezpečení - Channel 

Transport - Channel 

Obrázek 3.4: Zásobník Channel listener 
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Třídy Binding a BindingElement obsahují mimo jiné následující metody: 

 BuildChannelListener<T> - vytvoří Channel Listener zásobník pomocí volání stejné 

metody u binding elementů a vrací vrchní element jako rozhraní IChannelListener<T>, 

kde T je rozhraní kanálu. 

 BuildChannelFactory<T> - vytvoří Channel Factory zásobník pomocí volání stejné 

metody u binding elementů a vrací vrchní element jako rozhraní IChannelFactory<T>, kde 

T je rozhraní kanálu. 

Pro zájemce o studium interních záležitostí WCF doporučuji titul Inside Microsoft Windows 

Communication Foundation (4). 

3.4.6 Přehled nejpouţívanějších Binding 

Následuje přehled a stručný popis nejpoužívanějších binding objektů ve WCF. 

basicHttpBinding 

Základní binding založený na WS-I Basic Profile 1.1. Je srovnatelný s technologií ASMX 

webových služeb ASP.NET 2.0 .  

Obsahuje: 

 Transport pomocí HTTP 

 Textové kódování 

wsHttpBinding 

Podporuje vyspělejší webové služby. Využívá zabezpečení a transakce. 

Obsahuje: 

 Transport pomocí HTTP 

 Textové kódování 

 Symetrické šifrování 

 Transakce 

wsDualHttpBinding 

Pro zabezpečeno obousměrnou komunikaci podporující transakce. 

Obsahuje: 

 Transport pomocí HTTP 

 Textové kódování 

 Duplexní komunikaci 

 Symetrické šifrování 

 Spolehlivé spojení 

 Transakce 

ws2007HttpBinding 

Založeno na wsHttpBinding. Přidána byla podpora standardů z roku 2007. 
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Obsahuje: 

 Transport pomocí HTTP 

 Textové kódování 

 Symetrické šifrování 

 Transakce 

netTcpBinding 

Určeno pro komunikaci mezi WCF aplikacemi. V porovnání s ostatními velmi výkonné. 

Obsahuje: 

 Transport pomocí TCP 

 Binární kódování 

 Transakce 

netNamedPipeBinding 

Určeno pro komunikaci mezi procesy v rámci stroje. 

Obsahuje: 

 Transport pomocí Windows Named Pipe 

 Binární kódování 

 Transakce 

Na doprovodném CD se nachází jednoduché příklady demonstrující komunikační infrastrukturu 

probranou v této kapitole. 

3.5 Ţivotní cyklus sluţby a správa sezení 

3.5.1 Řízení ţivotního cyklu instancí sluţeb 

Pomocí atributu ServiceBehavior je možné specifikovat, kdy se budou vytvářet či odstraňovat 

instance služby. Dále poskytuje možnost definovat chování vláken přistupujících k operacím 

služby. 

Vybrané vlastnosti atributu ServiceBehavior: 

 InstanceContextMode – definuje, kdy se budou instance dané služby vytvářet. Jedná se o 

tento výčet: 

o PerCall – instance služby se vytvoří při každém požadavku. 

o PerSession – instance služby se vytvoří pro každé sezení. 

o Single – instance služby se vytvoří při prvním požadavku a ta je dále využita pro 

všechny následující požadavky. Chová se tedy podle návrhového vzoru Singleton. 

 ConcurrencyMode – definuje chování vláken nad danou službou. Jedná se o tento výčet: 

o Single – k instanci služby může v daný čas přistupovat pouze jedno vlákno.  

o Muliple – k instanci služby může v daný čas přistupovat více vláken najednou. 

o Reentrant k instanci služby může v daný čas přistupovat pouze jedno vlákno, které 

ale může být přemístěno jinam a později vráceno službě. 
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3.5.2 Sezení 

Uvažujme příklad jednoduché služby, která umožňuje postupně zadávat čísla a na požádání vrátit 

jejich průměr (Zdrojový kód 3.14).  

Zdrojové kódy tohoto příkladu jsou k dispozici na doprovodném CD. 

 

Atribut ServiceContract má vlastnost SessionMode nastavenou na Required. Tím si autor kontraktu 

vynutí, že všechny binding musí sezení podporovat. Podle vlastností IsInitiating a IsTerminating 

atributu OperationContract lze pochopit záměr autora kontraktu – metoda Add při prvním volání 

vytvoří sezení, zatímco metoda Average sezení zruší. Pokud by tedy klient zavolal metodu Average 

bez předchozího voláním metody Add, dojde k chybě. 

Obvyklou praxí je, že infrastruktura sezení poskytuje úložiště, do kterého si programátor může 

ukládat libovolné objekty a následně je vybírat. Ve WCF se místo toho použijí členské proměnné 

(Zdrojový kód 3.15). 

 

Instance třídy AverageService se vytváří pro každé sezení a v daném čase se službou pracuje pouze 

jedno vlákno. To znamená, že seznam numbers je pro každé sezení unikátní a žádné úložiště není 

potřeba. 

3.6 Transakce 
Transakce je atomická, logicky nedělitelná operace. Data, nad kterými daná transakce probíhá, 

musí zůstat konzistentní v případě úspěchu či neúspěchu. 

Jak je vidět na Obrázek 3.5, na začátku transakce jsou data v konzistentním stavu. Během transakce 

se stávají dočasně nekonzistentními, a proto je nutné si na tuto fázi dávat pozor. Pokud dojde k 

[ServiceContract(SessionMode = SessionMode.Required)] 
public interface IAverageService 
{ 
    [OperationContract(IsInitiating = true, IsTerminating = false)] 
    void Add(double number); 
    [OperationContract(IsInitiating = false, IsTerminating = true)] 
    double Average(); 
} 

Zdrojový kód 3.14: Kontrakt IAverageService 

[ServiceBehavior(ConcurrencyMode = ConcurrencyMode.Single, InstanceContextMode =   
InstanceContextMode.PerSession)] 
class AverageService : IAverageService 
{ 
    private IList<double> numbers; 
 
    public AverageService() { numbers = new List<double>(); } 
    public void Add(double number) { numbers.Add(number); } 
    public double Average() { return numbers.Average(); } 
} 

Zdrojový kód 3.15: Třída AverageService 
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chybě, transakce musí vrátit data zpět do výchozího konzistentního stavu. Pokud k chybě nedojde, 

data se na konci transakce stanou opět konzistentní. 

 

 

V distribuovaném prostředí platí stejná pravidla. Uvažujme typický příklad převodu určité peněžní 

sumy mezi konty dvou bank (Obrázek 3.6).  Klient převádí peníze z konta banky A na konto banky 

B. Jelikož se jedná o sled volání dvou různých služeb, je potřeba zavést transakci. V tomto případě 

ji inicializuje sám klient a distribuuje k oběma službám.  

 

Na konci transakce se dostává ke slovu tzv. dvoufázový potvrzovací protokol. Nejprve si 

koordinátor zjistí, zdali ve službě banky A nebo B nedošlo k chybě. Pokud ano, vydá příkaz 

k navrácení stavu dat zpět do doby před transakcí. Pokud ne, začne první fáze. Koordinátor se zeptá 

služeb banky A a banky B, zdali jsou schopny potvrdit změny dat během transakce. Druhá fáze 

závisí na výsledku dotazu z první fáze. Pokud žádná se služeb nemá s potvrzením problémy, 

koordinátor zašle příkaz o provedení potvrzení. Pokud některá služba s potvrzením problémy má, 

koordinátor vydá příkaz k navrácení stavu dat do doby před transakcí. 

Konzistentní 

stav 

Dočasně 

nekonzistentní 

stav 

Konzistentní 

stav 

Začátek transakce Konec transakce 

 

Data 

Obrázek 3.5: Konzistence dat během transakce 

Transakce 

Databáze 

banky A 

Databáze 

banky B 

Služba 

banky A 

Služba 

banky B 

Klient 

Obrázek 3.6: Příklad transakce banky 
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Jak je možné poznat z výše uvedeného odstavce, všechnu skutečnou práci týkající se 

distribuovaných transakcí provádí koordinátor.  

3.6.1 Protokoly transakcí 

V závislosti na kontextu jednotlivých služeb transakce WCF použije jeden z následujících 

transakčních protokolů: 

 Lightweight  – je určen k propagaci transakcí v rámci jedné aplikační domény. 

Ve srovnání s ostatními má nejlepší výkonnostní charakteristiku. 

 OleTx  - je určen k propagaci transakcí mezi aplikačními doménami, procesy a stroji. 

Jedná se o binární, proprietární Windows protokol. Jeho typické použití je v 

homogenním intranetu na platformě Windows. 

 WS-Atomic Transaction (WSAT) – má stejné schopnosti jako OleTx protokol s tím 

rozdílem, že se jedná WS* standard. Díky tomu je určen k propagaci transakcí mezi 

heterogenními systémy. 

3.6.2 Koordinátoři transakcí 

Při práci s transakcemi se WCF automaticky připojí na jeden z následujících koordinátorů. 

Programátor aplikace s nimi nikdy přímo nepracuje. 

 Jednoduchý koordinátor transakcí (Lightweight Transaction Manager - LTM) 

Spravuje pouze lokální transakce v rámci jedné služby bez možnosti distribuce na volání 

jiné služby. Pro realizaci dvoufázového potvrzovacího protokolu používá Lightweight 

protokol. 

 Koordinátor transakcí jádra (Kernel Transaction Manager – KTM) 

Vychází z LTM. KTM se používá při manipulaci se souborovým systémem a registry 

Windows Vista.  

 Distribuovaný koordinátor transakcí (Distributed Transaction Coordinator – DTC) 

Distribuuje transakce mezi aplikačními doménami, procesy a stroji. Používá OleTx a WSAT 

protokoly. 

DTC je systémová služba nainstalována na každém systému s WCF. DTC transakce vytváří, 

distribuuje mezi stroji, sbírá odpovědi od participujících služeb a instruuje je k potvrzení či 

navrácení změn. 

3.6.3 Příklad: Převod mezi bankami 

Pro jednoduchost uvažujme, že služby obou bank budou identické. Každá ovšem poběží nezávisle 

na té druhé. 

Zdrojové kódy tohoto příkladu jsou k dispozici na doprovodném CD. 

Kontrakt je uveden v Zdrojový kód 3.16. Metoda GetBalance vrací aktuální zůstatek zadaného 

účtu. Metoda AddToBalance přičte k zadanému účtu patřičnou sumu.  

Transakce je možné distribuovat jen přes binding podporující sezení. Tento předpoklad by si měl 

autor kontraktu vynutit nastavením vlastnosti SessionMode na Allowed či Required . 

Důležitý je atribut TransactionFlow. Ten přijímá pouze hodnotu výčtu TransactionFlowOption: 
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 NotAllowed – tok transakce není povolen. Při detekování toku je vyvolána výjimka. 

 Allowed – tok transakce je povolen. 

 Mandatory – tok transakce je vyžadován. Pokud není detekován, vyvolá výjimka. 

Tento atribut musí být nastaven u každé transakční metody, protože kvůli bezpečnosti je výchozí 

hodnota NotAllowed. 

 

Metoda AddToBalance by mohla být jednosměrná. Důrazně se však nedoporučuje označovat 

jednosměrné metody za transakční, protože je vyžadováno potvrzení ve stylu „Žádost – Odpověď“. 

Používání transakcí nevyžaduje povolování spolehlivého přenosu. I tak se u netTcpBinding a 

wsHttpBinding toto doporučuje udělat. 

Zdrojový kód 3.17 ukazuje implementaci kontraktu. 

 

Pro přístup k databázi je použita pomocná třída BankDatabase. Její metody neobsahují žádnou 

transakční logiku. 

[ServiceContract(SessionMode = SessionMode.Required)] 
public interface IBankService 
{ 
    [OperationContract] 
    decimal GetBalance(string customer); 
    [OperationContract] 
    [TransactionFlow(TransactionFlowOption.Allowed)] 
    void AddToBalance(string customer, decimal amount); 
} 

Zdrojový kód 3.16: Kontrakt IBankService 

[ServiceBehavior(InstanceContextMode = InstanceContextMode.PerSession, 
ConcurrencyMode = ConcurrencyMode.Single)] 
public class BankService : IBankService 
{ 
    BankDatabase db; 
    public BankServiceBase() { db = new BankDatabase(); } 
 
    public decimal GetBalance(string customer)  
    { 
        return db.GetAccountBalance(customer); 
    } 
 
    [OperationBehavior(TransactionScopeRequired = true)] 
    public void AddToBalance(string customer, decimal amount) 
    { 
        decimal currentBalance = db.GetAccountBalance(customer); 
        currentBalance += amount; 
        db.UpdateBalance(customer, currentBalance); 
    } 
} 

Zdrojový kód 3.17: Implementace kontraktu IBankService 
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Atribut OperationBehavior obsahuje následující vlastnosti související s transakcemi: 

 TransactionScopeRequired – pokud je nastavena na true, pak je transakce vyžadována, 

jinak false. 

 TransactionAutoComplete – pokud je nastavena na true, pak je transakce automaticky 

potvrzena po skončení metody. Pokud false, pak musí být transakce potvrzena explicitně 

v kódu metody voláním OperationContext.Current.SetTransactionComplete. Výchozí 

hodnota je true. 

Další na řadě je nastavení služby (Zdrojový kód 3.18). 

 

Nejdůležitější je nastavení vlastnosti TransactionFlow bindingu na true, protože kvůli bezpečnosti 

je výchozí hodnota false. 

Existují tedy dvě nezávislé bankovní služby s podporou transakcí. Klient se musí připojit k oběma 

službám a vytvořit transakci (Zdrojový kód 3.19). 

 

Třída TransactionScope je součástí .NET Frameworku od verze 2.0 a je široce využívána 

k transakcím v rámci technologie ADO.NET.  

Při použití TransactionScope v ADO.NET platí, že všechny operace obsažené v bloku platnosti 

objektu této třídy jsou součástí jedné transakce. Není zde omezení na počet připojení. Objekty, 

<services> 
  <service name="BankServices.BankService"> 
    <endpoint address="net.pipe://localhost/BankA" 
              binding="netNamedPipeBinding" 
              contract="BankServices.IBankService" 
              bindingConfiguration="transFlow"/> 
  </service> 
</services> 
<bindings> 
  <netNamedPipeBinding> 
    <binding name="transFlow" transactionFlow="true"/> 
  </netNamedPipeBinding> 
</bindings> 

Zdrojový kód 3.18: Konfigurace služby BankService 

IBankService bankAchannel = bankAfactory.CreateChannel(); 
IBankService bankBchannel = bankBfactory.CreateChannel(); 

using (TransactionScope ts = new TransactionScope()) 
{ 
    bankAchannel.AddToBalance("john", -100); 
    bankBchannel.AddToBalance("hugo", 100); 
 
    ts.Complete(); 
} 

Zdrojový kód 3.19: Transakce z banky A do banky B 
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které transakce podporují, automaticky detekují, zdali jsou přítomny ve výše zmíněném bloku. 

Pokud ano, samy se do transakce přihlásí.  

Jako poslední příkaz v bloku transakce by mělo být volání metody Complete. Tímto voláním se 

transakce potvrzuje. Pokud v bloku transakce dojde k výjimce či metoda Complete není zavolána, 

transakce se nepotvrdí a data se vracejí zpět do původního stavu. 

Úplně stejný přístup se uplatňuje ve WCF. Volání služeb je obsaženo v bloku transakce a na konci 

bloku je volání metody Complete. Když k tomuto volání nedojde (např. kvůli výjimce), data 

změněná voláním služeb se vracejí do původního stavu. 

3.7 Bezpečnost 
Hlavními aspekty zabezpečení distribuované aplikace jsou: 

 Autentifikace – zjištění identity uživatele (může se jednat o člověka, klienta či jinou 

službu) 

 Autorizace – následuje po autentizaci. Pokud známe identitu, můžeme určit, co může a co 

nesmí dělat. Často se uživatelům přiřazují role a podle nich se vyhodnocují práva 

k jednotlivým operacím. 

 Utajení – při přenášení citlivých informací je nutné, aby měla k těmto údajům přístup 

pouze cílová služba. Zprávy mohou procházet přes různé prostředníky, které nejsou pod 

kontrolou odesílatele. K dosažení tohoto cíle se nejčastěji používá šifrování. 

 Integrita – cílová služba si potřebuje být jistá, že během cesty nedošlo k změně zprávy 

z jakéhokoliv důvodu. Často se používá digitální podpis těla zprávy. 

Ve WCF se rozlišují dvě bezpečností úrovně – úroveň transportu a úroveň jednotlivých zpráv. 

3.7.1 Zabezpečení na úrovni transportu 

Data jsou chráněna při přenosu mezi klientem a službou v rámci transportního protokolu. 

Přenášená data se zašifrují nejčastěji pomocí SSL, podepíší a odešlou přes HTTPS. 

Je potřeba si uvědomit důležité omezení – data se tímto způsobem šifrují a podepisují u každého 

praticipanta mezi klientem a službou. To mimo jiné znamená, že všichni účastníci komunikace 

musí sdílet stejně bezpečnostní nastavení. Je tedy zřejmé, že tento postup je určen zejména pro 

komunikaci v rámci intranetu.  

K samotnému šifrování se obvykle přidává autentizace. V tom případě musí klient při vytváření 

spojení se službou zadat přihlašovací informace (certifikát, Windows token, uživatelské jméno a 

heslo). 

Šifrování pomocí SSL 

SSL je široce uznávaný standart pro šifrování dat transportních protokolů.  Kombinace 

basicHttpBinding a SSL je nejlepší kombinace pro zajištění interoperability. 

Princip SSL je velice jednoduchý. Pokud chce služba komunikovat s klientem, pošle klientovi 

důvěryhodný certifikát obsahující veřejný klíč. Klient vygeneruje klíč pro pozdější symetrické 

šifrování komunikace, zašifruje ho veřejným klíčem služby a odešle ji ho. Služba klíč dešifruje 

svým soukromým klíčem. V té chvíli sdílí služba i klient stejnou tajnou informaci a nic nebrání 

komunikaci zabezpečené symetrickým šifrováním. 
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Zdrojový kód 3.20 ukazuje konfiguraci služby, která nabízí šifrované spojení přes HTTPS. 

 

V příkladu jsou definovány dvě základní adresy, jedna HTTP a druhá HTTPS. Zde je to z důvodu 

nezabezpečeného přístupu k metadatům pomocí MEX koncového bodu. 

Téměř stejným způsobem lze šifrovat komunikaci přes TCP (Zdrojový kód 3.21). Rozdíl je v tom, 

že zde musíme ručně definovat certifikát služby, zatímco u předchozího příkladu se certifikát 

nastavuje na webovém serveru. 

Autentizace klienta 

WCF podporuje několik typů autentizace klienta na úrovni transportu: 

Základní ověřování – v tomto případě sdílí klient a služba nějakou tajnou informaci, jako je 

uživatelské jméno a heslo.  Když klient zašle tyto informace a služba pokud je vyhodnotí jako 

validní, proces je úspěšný. 

<services> 
  <service name="WCFWeb.Service" behaviorConfiguration="metadata"> 
    <host> 
      <baseAddresses> 
        <add baseAddress="http://localhost/Service" /> 
        <add baseAddress="https://localhost/Service" /> 
      </baseAddresses> 
    </host> 
    <endpoint binding="basicHttpBinding"  
              bindingConfiguration="httpsBinding"  
              contract="WCFWeb.IService" /> 
    <endpoint address="MEX"  
              binding="mexHttpBinding"  
              contract="IMetadataExchange" /> 
   </service> 
</services> 
<behaviors> 
    <serviceBehaviors> 
       <behavior name="metadata"> 
          <serviceMetadata httpGetEnabled="true" /> 
       </behavior> 
    </serviceBehaviors> 
</behaviors> 
<bindings> 
    <basicHttpBinding> 
      <binding name="httpsBinding"> 
        <security mode="Transport"> 
          <transport clientCredentialType="None" /> 
        </security> 
      </binding> 
    </basicHttpBinding> 
</bindings> 

Zdrojový kód 3.20: Konfigraci služby s HTTPS 
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Windows ověřování – určené pro prostředí, kde se klient a služba nachází v Active Directory. 

WCF pak distribuuje identitu uživatele klienta na službu, kde ji opět WCF ověří. Toto řešení má 

velkou výhodu v tom, že se uživatel jednou přihlásí na svůj AD účet a o nic víc se následně nestará. 

Ověřování pomocí certifikátu – klient při vytváření spojení zašle službě certifikát. Služba ho 

ověří, a pokud vyhovuje, spojení vytvoří. 

Zdrojový kód 3.23 ukazuje konfiguraci služby, která komunikuje pomocí SSL TCP. Aby vůbec 

mohla šifrované spojení inicializovat, musí vystavovat certifikát serveru ServerCert. Nastavením 

certificateValidationMode na PeerTrust služba říká, že certifikát klienta musí být v seznamu 

důvěryhodných osob. Pokud není, spojení bude odmítnuto. 

Klient při vytváření spojení tedy musí předložit certifikát (Zdrojový kód 3.22). 

<services> 
  <service name="WCFWeb.Service" behaviorConfiguration="behavior"> 
    <host> 
      <baseAddresses> 
        <add baseAddress="net.tcp://localhost:2342/Service" /> 
        <add baseAddress="https://localhost/Service" /> 
      </baseAddresses> 
    </host> 
    <endpoint binding="netTcpBinding" 
              bindingConfiguration="sslTcp" 
              contract="WCFWeb.IService" /> 
    <endpoint address="MEX"  
              binding="mexHttpBinding"  
              contract="IMetadataExchange" /> 
   </service> 
</services> 
<behaviors> 
    <serviceBehaviors> 
       <behavior name="behavior"> 
          <serviceMetadata httpGetEnabled="true" /> 
    <serviceCredentials> 
              <serviceCertificate findValue="ServerCert"  

      storeLocation="LocalMachine"  
      storeName="My"  

             x509FindType="FindBySubjectName"/> 
          </serviceCredentials> 
       </behavior> 
    </serviceBehaviors> 
</behaviors> 
<bindings> 
     <netTcpBinding> 
        <binding name="sslTcp"> 
          <security mode="Transport"> 
            <transport clientCredentialType="None"/> 
          </security> 
        </binding> 
     </netTcpBinding> 
</bindings> 

 

Zdrojový kód 3.21: Konfigurace služby se SSL a TCP 
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Identita služby 

Autentizace pouze klienta mnohdy nestačí. Klient sám si potřebuje být jistý, že na druhé straně 

není místo očekávané služby nějaký prostředník.  

Z toho důvodu se na straně klienta nastavuje vlastnost identity koncového bodu služby. Pokud si 

programátor nechá vygenerovat proxy třídu v prostředí Visual Studio 2008, do konfiguračního 

souboru se mu vygeneruje Base64 hodnota certifikátu služby. Klient si pak při vytváření spojení se 

službou ověří, zdali se prokázala očekávaným certifikátem. 

3.7.2 Zabezpečení na úrovni zpráv 

Stejně jako v případě zabezpečení na úrovni transportu, i zde je celý mechanismus založen na 

certifikátech.  Rozdíl je v tom, že šifrován je jen samotný obsah zpráv. Ten je dešifrován jedině 

příjemcem, nikoliv přostředíky  

I na této úrovni WCF podporuje několik druhů autentizace. Je to Windows ověřování, 

Certifikáty, uživatelským jménem a heslem. 

<behaviors> 
    <serviceBehaviors> 
        <behavior name="behavior"> 
          <serviceMetadata httpGetUrl="true"/> 
          <serviceCredentials> 
            <serviceCertificate findValue="ServerCert" storeLocation="CurrentUser" 
                                storeName="My" x509FindType="FindBySubjectName"/> 
            <clientCertificate> 
              <authentication certificateValidationMode="PeerTrust"/> 
            </clientCertificate> 
          </serviceCredentials> 
        </behavior> 
    </serviceBehaviors> 
</behaviors> 
<bindings> 
    <netTcpBinding> 
        <binding name="sslTcp"> 
          <security mode="Transport"> 
            <transport clientCredentialType="Certificate"/> 
            <message clientCredentialType="None"/> 
          </security> 
        </binding> 
    </netTcpBinding> 
</bindings> 

Zdrojový kód 3.23: Konfigurace TCP s ověřováním pomocí certifikátu 

using (ServiceClient client = new ServiceClient()) 
{ 
    client.ClientCredentials.ClientCertificate.SetCertificate( 
        StoreLocation.CurrentUser, StoreName.My, X509FindType.FindBySubjectName, 
        "ClientCert"); 
    client.Open(); 
} 

Zdrojový kód 3.22: Odeslání certifikátu na straně klienta 
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Konfigurace je téměř stejná, jen se u elementu security změní hodnota atributu mode na Message 

(Zdrojový kód 3.24). 

 

U autentizace uživatelským jménem a heslem existuje několik možností: 

 Uživatelské jméno a heslo jsou mapovány na Windows účet. 

 Začlenit vlastní poskytovatele členství z ASP.NET (implementace abstraktní třídy 

MembershipProvider). 

 Začlenit vlastní validaci implementací abstraktní třídy UsernamePasswordValidator. 

3.7.3 Autorizace 

WCF podporuje následující metody autorizace: 

 Autorizace na základě uživatelských skupin ve Windows. 

 Autorizace na základě poskytovatele rolí z ASP.NET (implementace abstraktní třídy 

RoleProvider) 

 Vlastní autorizaci implementací rozhraní IPrincipal a IAuthorizationPolicy. 

3.7.4 Příklad vlastní autentizace a autorizace 

Implementace vlastní autentizace je velice jednoduchá. Spočívá ve vytvoření podtřídy abstraktní 

třídy UserNamePasswordValidator a implementací metody Validate (Zdrojový kód 3.25). 

Zdrojové kódy tohoto příkladu jsou k dispozici na doprovodném CD. 

 

Metoda přijímá uživatelské jméno a heslo jako argumenty. Výše uvedené implementace je ověří a 

využije pomocné třídy Users, která představuje databázi uživatelů. 

<binding name="sslTcp"> 
      <security mode="Message"> 
          <message clientCredentialType="Certificate"/> 
      </security> 
</binding> 

Zdrojový kód 3.24: Konfigurace zabezpečení na úrovni zpráv 

class ServiceAuthentication : UserNamePasswordValidator 
{ 
    public override void Validate(string userName, string password) 
    { 
        if (String.IsNullOrEmpty(userName)) 
            throw new ArgumentNullException("userName"); 
        if (String.IsNullOrEmpty(password)) 
            throw new ArgumentNullException("password"); 
 
        if (!Users.ValidatePassword(userName, password)) 
            throw new SecurityTokenException("username or password is not valid"); 
    } 
} 

Zdrojový kód 3.25: Implementace vlastní autentizace 
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V konfiguračním souboru musíme nastavit použití vlastní implementace (Zdrojový kód 3.26). 

 

Implementace vlastní autorizace je poněkud komplikovanější.  Nejdříve je třeba vytvořit třídu, 

která implementuje rozhraní IPrincipal (Zdrojový kód 3.27).  

 

Třída implementující toto rozhraní by měla nabízet konstruktor s jedním parametrem typu IIdentity, 

který mimo jiné obsahuje uživatelské jméno přihlášeného uživatele. Metoda IsInRole v tomto 

případě pouze deleguje řízení pomocné databázi uživatelů Users. 

Dalším krokem je vytvoření třídy implementující rozhraní IAuthorizationPolicy . Nejdůležitější je 

metoda Evalute (Zdrojový kód 3.30). Zde totiž přiřazujeme vlastní implementaci IPricinap – 

ServicePrincipal. 

Jako poslední krok je potřeba vlastní autorizaci zapojit do WCF. Tento úkon je jednodušší provést 

přímo v kódu aplikace (Zdrojový kód 3.29). 

Omezení na základě rolí je možno definovat deklarativně nebo programově (Zdrojový kód 3.28). 

Pokud aktuální uživatel nepatří do požadované role, je vyvolána výjimka. 

<serviceCredentials> 
<userNameAuthentication userNamePasswordValidationMode="Custom"                                       
customUserNamePasswordValidatorType="Security.ServiceAuthentication, Security"/> 

</serviceCredentials> 

Zdrojový kód 3.26: Registrace vlastní implementace autentizace 

class ServicePrincipal : IPrincipal 
{ 
        private IIdentity identity; 
 
        public ServicePrincipal(IIdentity identity) 
        { 
            this.identity = identity; 
        } 
 
        public bool IsInRole(string role) 
        { 
            if (String.IsNullOrEmpty(role)) 
                throw new ArgumentNullException("role"); 
 
            return Users.IsInRole(identity.Name, role); 
        } 
 
        public IIdentity Identity 
        { 
            get { return this.identity; } 
        } 
} 

Zdrojový kód 3.27: Implementace rozhraní IPrincipal 
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public bool Evaluate(EvaluationContext context, ref object state) 
{ 
            object obj; 
            if (!context.Properties.TryGetValue("Identities", out obj)) 
                return false; 
 
            IList<IIdentity> identities = obj as IList<IIdentity>; 
            if (obj == null || identities.Count <= 0) 
                return false; 
 
            context.Properties["Principal"] = new ervicePrincipal(identities[0]); 
            return true; 
} 

Zdrojový kód 3.30: Metoda Evalute rozhraní IAuthorizationPolicy 

using (ServiceHost host = new ServiceHost(typeof(Service))) 
{ 
    List<IAuthorizationPolicy> policies = new List<IAuthorizationPolicy>(); 
    policies.Add(new ServiceAuthorizationPolicy()); 
    host.Authorization.PrincipalPermissionMode =   PrincipalPermissionMode.Custom; 
    host.Authorization.ExternalAuthorizationPolicies = policies.AsReadOnly(); 
 
    host.Open(); 

} 

Zdrojový kód 3.29: Programová registrace vlastní autorizace 

class Service : IService 
{ 
        public void UserMethod() 
        { 
            PrincipalPermission pp = new PrincipalPermission(null, "user"); 
            pp.Demand(); 
        } 
 
        [PrincipalPermission(SecurityAction.Demand, Role = "admin")] 
        [PrincipalPermission(SecurityAction.Demand, Role = "manager")] 
        public void ControllerMethod() 
        { 
        } 
 
        [PrincipalPermission(SecurityAction.Demand, Role = "helper")] 
        public void HelperMethod() 
        { 
        } 
} 

Zdrojový kód 3.28: Použití PrincipalPermission 
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4 Realizace SOA aplikace pomocí WCF 

4.1 Zadání 
Uvažujme příklad jednoduché SOA aplikace pro vzdálenou zálohu obsahu adresářů 

RemoteBackup. Uživatel se pomocí klientské aplikace připojí k centrální službě a vybere si mezi 

dvěma základními úkony – zálohovat adresář a obnovit adresář.   

Zdrojové kódy celé aplikace jsou k dispozici na doprovodném CD. 

4.2 Návrh 
Jeden z možných návrhů by mohl vypadat následovně: 

 

 

4.2.1 Zdroje dat 

První vrstvou dle architektury SOA jsou zdroje dat. V tomto případě se jedná o tři zdroje, z čehož 

jsou dvě relační databáze a jeden souborový systém: 

 Úložiště dat – adresář v souborovém systému, do kterého budou ukládány binární datové 

soubory. 

 Databáze záloh – relační databáze na libovolném SŘBD obsahující tabulku pro záznamy 

reprezentující zálohovaný adresář a tabulky pro záznamy reprezentující jednotlivé soubory 

v adresáři. U adresáře se bude evidovat jeho identifikátor, identifikátor uživatele a název. U 

souboru se bude evidovat jeho identifikátor, identifikátor adresáře, název, datum poslední 

změny, identifikátor souboru v úložišti dat a velikost v bytech.  

 Databáze uživatelů – relační databáze na libovolném SŘBD obsahující tabulku pro 

evidenci uživatel. Bude se evidovat jejich identifikátor, uživatelské jméno a heslo. 

Procesní služby 

Elementární služby 

Zdroje dat 

Koncová aplikace  

Zálohovací služba 

Databáze záloh Úložiště dat Databáze uživatelů 

Služba úložiště dat Bezpečnostní 

služba 

Služba databáze 

záloh 

Obrázek 4.1: Návrh architektury aplikace RemoteBackup 
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4.2.2 Elementární sluţby 

Každý zdroj dat má svou elementární službu, přes kterou je k datům přistupováno. 

 Služba úložiště dat – ukládá, načítá a maže datové soubory z datového zdroje Úložiště dat. 

Operace: 

o Ulož data – uloží data do souboru. 

o Načti data – načte a vrací data ze zadaného souboru. 

o Vymaž data – vymaže zadaný soubor. 

Tuto elementární službu je možno klasifikovat jako čistě datovou, protože neobsahuje 

žádnou aplikační logiku. Jejím hlavním účelem je poskytnout vyšší míru abstrakce 

datového zdroje. 

 Služba databáze záloh  - spravuje informace o zálohovaných adresářích a jejich obsahu ve 

zdroji dat Databáze záloh. Operace: 

o Vytvoř adresář – vytvoří adresář se zadaným jménem pro zadaného uživatele. 

o Smaž adresář – smaže zadaný adresář. 

o Vrať všechny adresáře zadaného uživatele. 

o Vrať adresář zadaného jména a zadaného uživatele. 

o Vytvoř soubor – vytvoří soubor v zadaném adresáři. 

o Aktualizuj soubor – aktualizuje údaje o zadaném souboru. 

o Smaž soubor – smaže zadaný soubor. 

Opět se jedná o elementární datovou službu.  Umožňuje pouze ukládat a načítat 

informace. 

 Bezpečnostní služba – obsluhuje databázi uživatelů ve stejnojmenném zdroji dat. 

Obsahuje pouze dvě operace: 

o Registrace – registruje nového uživatele. 

o Ověř uživatele – ověří přihlašovací údaje. 

Tato služba splňuje charakteristiky jak datové, tak i logické elementární služby. 

4.2.3 Procesní sluţby 

Procesní Zálohovací služba poskytuje kompletní servis koncové aplikaci: 

 Vytvoř, smaž adresář – kontaktuje Službu databáze záloh a provede operaci. 

 Zálohuj, obnov adresář – koncová aplikace zašle seznam souborů s jejich atributy a služba 

vrátí seznam operací, které má klientská aplikace pro zálohu udělat (např. zašli soubor x, 

smaž soubor y, …). 

 Zašli soubor – přijme datový soubor. Údaje o něm uloží pomocí Služby databáze záloh. 

Samotná data uloží pomocí Služby úložiště dat. 

 Přijmi soubor – služba zašle požadovaný soubor klientské aplikaci. 

Při vytváření spojení se Zálohovací službou je nutné zadat přihlašovací údaje. Ty jsou ověřeny 

pomocí Bezpečnostní služby.  
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4.2.4 Koncová aplikace 

Téměř výhradně komunikuje s procesní Zálohovací službou. Pro registraci kontaktuje Bezpečnostní 

službu.  

4.2.5 Sběrnicová topologie 

Služby aplikace RemoteBackup komunikují pomocí dvou typů sběrnic: webové služby a net.tcp 

s podporou proudů (Obrázek 4.2). 

 

Z obrázku je zřejmé, že majoritním způsobem komunikace bude formát webových služeb. 

Výjimkou je Zálohovací služba, která bude se Službou úložiště dat komunikovat efektivněji pomocí 

WCF - proprietárního net.tcp s podporou proudů. 

4.2.6 Zabezpečení 

Autentifikace a autorizace 

 Zálohovací služba – obojí bude prováděno na základě uživatelského jména a hesla. Tyto 

údaje budou ověřovány pomocí Bezpečnostní služby. 

 Bezpečnostní služba – pro operaci ověření přihlašovacích údajů bude požadován certifikát, 

pro operaci registrace nebude požadována žádná autentifikace. 

 Služba úložiště dat, databáze záloh – autentifikace pomocí certifikátu. 

Utajení a integrita 

Všechny služby kromě Služby úložiště dat budou zabezpečené na úrovni zpráv, tj. obsah zpráv 

bude šifrován a podepsán certifikátem služby. 

Kvůli tomu, že Služba úložiště dat bude komunikovat pomocí net.tcp s podporou proudů, bude 

zabezpečena na úrovni transportního protokolu TCP pomocí SSL. 

4.3 Implementace 
V následujících kapitolách není popsána kompletní implementace, ale pouze ty části, které stojí za 

pozornost. 

Z důvodu interoperability se ve všech kontraktech nepoužívají hodnotové datové typy, ale jejich 

Nullable ekvivalenty. Toto rozhodnutí je v heterogenním prostředí velice výhodné z faktu, že 

některé programovací jazyky považují jeden typ za referenční (null je přípustné) a jiný za 

hodnotový (null není přípustné). 

Sběrnice webových služeb 

Sběrnice net.tcp s podporou proudů 

Klientská aplikace Bezpečnostní služba 

Služba databáze záloh Zálohovací služba 

Služba úložiště dat 

Obrázek 4.2: Sběrnicová topologie aplikace RemoteBackup 
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4.3.1 Zabezpečovací sluţba 

Dle návrhu by tato služba měla poskytovat operace pro ověření uživatele a pro registraci (Zdrojový 

kód 4.2). 

Berme na vědomí skutečnost, že operace ověření uživatele Validate musí být zabezpečena a 

operace registrace Register nikoliv. Z toho důvodu je kontrakt rozdělen na dva, díky čemuž 

můžeme pro každý z nich vytvořit vlastní koncový bod a nastavit tak různou úroveň zabezpečení 

[ServiceContract(SessionMode = SessionMode.NotAllowed)] 
public interface IRegisterService 
{ 
    [OperationContract] 
    int? Register(string username, string password); 
} 
 
[ServiceContract(SessionMode = SessionMode.NotAllowed)] 
public interface IAccountService : IRegisterService 
{ 
    [OperationContract] 
    int? Validate(string username, string password); 
} 

Zdrojový kód 4.2: Kontrakt Bezpečnostní služby 

<service name="RemoteBackup.BasicServices.AccountService"  
behaviorConfiguration="serviceBehavior"> 
    <host> 
      <baseAddresses> 
        <add baseAddress="http://localhost:9001/AccountService"/> 
      </baseAddresses> 
    </host> 
    <endpoint binding="wsHttpBinding" 
              bindingConfiguration="messageSecurity" 
              contract="RemoteBackup.BasicServices.IAccountService" /> 
    <endpoint address="Register" 
              binding="wsHttpBinding" 
              contract="RemoteBackup.BasicServices.IRegisterService" /> 
    ... 
</service> 
... 
<behavior name="serviceBehavior"> 
    <serviceCredentials> 
        <serviceCertificate findValue="RemoteBackup" storeLocation="CurrentUser" 
x509FindType="FindBySubjectName" storeName="My"/> 
        <clientCertificate> 
          <authentication certificateValidationMode="PeerTrust"/> 
        </clientCertificate> 
     </serviceCredentials> 
</behavior> 
... 
<wsHttpBinding> 
    <binding name="messageSecurity"> 
      <security mode="Message"> 
        <message clientCredentialType="Certificate"/> 
      </security> 
    </binding> 
</wsHttpBinding> 
 

Zdrojový kód 4.1: Konfigurace Bezpečnostní služby 
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(Zdrojový kód 4.1). Jedním z hlavních rysů elementárních služeb je jejich bezstavovost. Tu lze 

vynutit definicí parametru SessionMode na NotAllowed u atributu ServiceContract. 

4.3.2 Sluţba databáze záloh 

Poskytuje operace nutné k manipulaci s údaji v databázi záloh (Zdrojový kód 4.3).  Tato služba 

k přístupu do databáze využívá ORM technologii LINQ to SQL. 

 Ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studia 2008 je možno vystavit vygenerované entitní 

typy jako datové kontrakty, stačí otevřít datový kontext v designéru, zobrazit panel Properties a 

nastavit Serialization Mode na Unidirectional. 

 

4.3.3 Sluţba úloţiště dat 

Tato služba slouží k ukládání, načítání a mazání datových souborů. Obsahuje pouze tři velice 

jednoduché operace (Zdrojový kód 4.4). 

 

Konfiguraci ukazuje Zdrojový kód 4.5.  

[ServiceContract(SessionMode = SessionMode.NotAllowed)] 
public interface IBackupDBService 
{ 
    [OperationContract] 
    int? CreateFolder(int? userId, string folderName); 
    [OperationContract] 
    FolderCollection GetAllFolders(int? userId); 
    [OperationContract] 
    Folder GetFolder(int? userId, string folderName); 
    [OperationContract] 
    void UpdateFile(int? id, int? storeId, DateTime? lastUpdate, int? size); 
    [OperationContract] 
    int? AddFile(File file); 
    [OperationContract] 
    void DeleteFile(int? id); 
    [OperationContract] 
    void DeleteFolder(int? id, bool? deleteFiles); 
    [OperationContract] 
    int? GetFolderId(int? userId, string name); 
} 

Zdrojový kód 4.3: Kontrakt Služby databáze záloh 

[ServiceContract(SessionMode = SessionMode.NotAllowed)] 
 public interface IDataStoreService 
 { 
     [OperationContract] 
     int? SaveData(Stream stream); 
     [OperationContract] 
     Stream LoadData(int? id); 
     [OperationContract(IsOneWay=true)] 
     void DeleteData(int? id); 
} 

Zdrojový kód 4.4: Kontrakt Služby úložiště dat 
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Služba využívá binding netTcpBinding s podporou proudů. Následující text nastíní důvody a 

důsledky tohoto rozhodnutí. 

Důvody jsou dva: 

 Předpoklad přenosu velkého množství dat. 

 Užití v rámci WCF, tj. nepředpokládá se připojení ne-WCF klientů. 

 

Použití net.tcp s podporou proudů má určité omezení – všechny operace musí mít maximálně jeden 

vstupní a jeden výstupní parametr, který koresponduje k tělu zprávy a musí být typu Message, 

Stream nebo implementací rozhraní IXmlSerializable.  

Další omezení vyplývá z podstaty proudového přenosu – SOAP hlavička se stále ukládá do 

bufferu, ale tělo je přenášeno proudově. Omezení se týká zabezpečení, kdy není možné zabezpečit 

komunikaci na úrovni zpráv, ale pouze na úrovni transportu. 

4.3.4 Zálohovací sluţba 

Poskytuje operace pro správu adresářů, zálohování, obnovu a přenos dat oběma směry (Zdrojový 

kód 4.6). 

Autentifikace 

Jak je zmíněny v návrhu, klienti se budou prokazovat přihlašovacím jménem a heslem, které budou 

následně ověřeny pomocí Bezpečnostní služby. 

<service name="RemoteBackup.BasicServices.DataStoreService" 
behaviorConfiguration="serviceBehavior"> 
    <host> 
      <baseAddresses> 
        <add baseAddress="net.tcp://localhost:9003/DataStoreService"/> 
      </baseAddresses> 
    </host> 
    <endpoint address="" 
              binding="netTcpBinding" 
              bindingConfiguration="transportSecurity" 
              contract="RemoteBackup.BasicServices.IDataStoreService" /> 
</service> 

... 

<netTcpBinding>        
    <binding name="transportSecurity"  
             transferMode="Streamed"  maxReceivedMessageSize="67108864"> 
      <security mode="Transport"> 
        <transport protectionLevel="EncryptAndSign"  
                   clientCredentialType="Certificate"/> 
        <message clientCredentialType="None"/> 
      </security> 
    </binding> 
</netTcpBinding> 

 

Zdrojový kód 4.5: Konfigurace Služby úložiště dat 
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WCF nemá prostředky pro validaci přihlašovacích údajů na základně volání bezpečnostní webové 

služby. Znamená to, že je potřeba napsat vlastní autentifikaci (Zdrojový kód 4.7). 

Zapojení vlastní autentifikace do WCF znázorňuje Zdrojový kód 4.8. 

Přenášení souborů 

Je třeba si uvědomit, že Zálohovací služba slouží jako prostředník mezi klientem a Službou úložiště 

dat. Problém je, že mezi klientem a Zálohovací službou je obyčejná (buffer) komunikace a dále 

k Službě úložiště dat proudová. Z toho vyplývá, že služba musí navíc plnit roli mapující služby.  

 

Přenos souboru od klienta do úložiště: 

1. Klient volá InitSendFile Zálohovací služby, která vytvoří nový dočasný soubor. 

2. Klient odesílaný soubor rozdělí na menší části, které následně posílá pomocí SendFile. 

Zálohovací služba přijaté data zapisuje do dočasného souboru. 

3. Ve chvíli, kdy Zálohovací služba detekuje konec, odešle obsah dočasného souboru Službě 

úložiště dat. 

[ServiceContract(SessionMode = SessionMode.Required, ProtectionLevel = 
ProtectionLevel.EncryptAndSign)] 
[ServiceKnownType(typeof(Enum))] 
public interface IBackupService 
{ 
    [OperationContract] 
    void DeleteFolder(string name, bool? deleteFiles); 
    [OperationContract] 
    FolderCollection GetAllFolders(); 
    [OperationContract] 
    Folder GetFolder(string name); 
    [OperationContract] 
    int? CreateFolder(string name); 
    [OperationContract] 
    int? GetFolderId(string name); 
 
    [OperationContract] 
    FileOperationCollection Backup(string folder, FileCollection files, bool? 
deleteFiles); 
 
    [OperationContract] 
    FileOperationCollection Restore(string folder, FileCollection files, bool? 
deleteFiles, bool? overwriteFiles); 
 
    [OperationContract] 
    void InitSendFile(File file); 
    [OperationContract] 
    void SendFile(byte[] data); 
 
    [OperationContract] 
    void InitReceiveFile(File file); 
    [OperationContract] 
    byte[] ReceiveFile(int? count); 
} 

Zdrojový kód 4.6: Kontrakt Zálohovací služby 
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Přenos souboru z úložiště ke klientovi: 

1. Klient volán InitReceiveFile Zálohovací služby, která kontaktuje Službu úložiště dat. Od ní 

získá datový proud souboru a ten si uloží. 

2. Klient přijímá data pomocí ReceiveFile. Zálohovací služba při každém volání načte 

požadovaný počet bytů z datového proudu. 

Zálohování a obnovení 

Služba poskytuje operace Backup a Restore. Obě mimo jiné přijímají název adresáře a informace o 

souborech, které se v něm nacházejí, přičemž vrací kolekci objektů typu FileOperation (Zdrojový 

kód 4.9). 

Postupy klienta při zálohování či obnově jsou téměř totožné:  

1. Získat informace o souborech v lokálním adresáři. 

2. Zavolat operaci Backup nebo Restore. Jako argumenty předat název adresáře a informace o 

souborech v lokálním adresáři. 

3. Přijmou kolekci objektů typu FileOperation. Každý z nich nese informace o souboru a typ 

operace (odeslat, přijmout, vymazat). 

 

 

 

 

 

public override void Validate(string userName, string password) 
{ 
   using (AccountServiceClient client = new AccountServiceClient()) 
   { 
     client.ClientCredentials.ClientCertificate.SetCertificate(...); 
 
     client.Open(); 
     int id = client.Validate(userName, password).Value; 
     if (id == -1) 
     throw new SecurityTokenException("Uživatelské jméno nebo heslo není validní."); 
   } 
} 

Zdrojový kód 4.7: Vlastní autentifikace Zálohovací služby 

<serviceCredentials> 
      <serviceCertificate .../> 
           <userNameAuthentication userNamePasswordValidationMode="Custom" 
customUserNamePasswordValidatorType="RemoteBackup.BackupService.BackupAuthentication
, BackupService"/> 
</serviceCredentials> 

Zdrojový kód 4.8: Konfigurace autentifikace Zálohovací služby 
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4.3.5 Koncová aplikace 

Jejím úkolem je vytvořit rozhraní mezi uživatelem a aplikací RemoteBackup.  Mohlo by se jednat 

o grafickou aplikaci, která uživateli poskytne větší přehled. Na druhou stranu by mohla být 

výhodnější forma jednoduché utility s několika parametry příkazového řádku, která by byla 

spouštěna Plánovačem úloh k průběžnému zálohování dat uživatele. 

 

 

  

[DataContract] 
public class FileOperation 
{ 
    [DataMember] 
    public FileOperationType Type { get; set; } 
    [DataMember] 
    public File File { get; set; } 
} 
 
[DataContract] 
public enum FileOperationType 
{ 
    [EnumMember] 
    Send = 0, 
    [EnumMember] 
    Receive = 1, 
    [EnumMember] 
    Delete = 2 
} 

Zdrojový kód 4.9: Datový kontrakt FileOperation 
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5 Závěr 
SOA je pojem, se kterým se téměř jistě budeme v budoucnu stále více setkávat. I přes optimistické 

předpovědi o rozšíření této architektury je důležité si uvědomit, že se jedná pouze o jednu z mnoha 

architektur distribuovaných systému a rozhodně to není „všelék“ pro všechny budoucí aplikace. 

WCF se téměř jistě stane majoritním prostředkem komunikace na platformě Windows. Největší 

výhodu vidím ve sjednocení přístupu propojení aplikací od úrovní aplikačních domén až po 

rozlehlé systémy rozeseté po celém světě. Dále se nedá upřít úspěch v odstínění vývojáře od nízko-

úrovňových záležitostí, díky čemuž mám možnost se plně soustředit na business logiku.  

I přes to si je třeba připomenout, že WCF je pouze jedním z mnoha platforem, na kterých lze 

budovat kvalitní SOA aplikace. 

Osobně jsem se o WCF zajímal již před touto prací. Během psaní tohoto textu jsem se dostal více 

do hloubky a zjistil jsem, jak věci fungují uvnitř. Tyto znalosti jsou nutné k úspěšnému zapojení 

vlastních modulů a k přizpůsobení se v heterogenním prostředí. 
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