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Abstrakt

Tato práce se zabývá porovnáním technologií pro tvorbu aplikací se servisně
orientovanou architekturou. Konkrétně se zaměřuje na RESTful, SOAP a
Thrift. O technologiích pojednává obecně, konkrétní testy jsou implemento-
vány na cílové platformě Java. Stěžejním dílem práce jsou samotné výsledky
testů, které dávají čtenáři ucelený přehled toho, pro jaké požadavky jsou jed-
notlivé technologie více či méně vhodné.

Klíčová slova servisně orientovaná architektura, SOA technologie, RESTful,
SOAP, Thrift

Abstract

This work addresses comparison of technologies used to build applications with
service oriented architecture. Particularly it focuses on RESTful, SOAP and
Thrift. It discuss the technologies in general, concrete test are implemented on
Java platform. Pivotal part of the work is the results of the tests itself which
gives the reader compact view of which technologies satisfies which needs the
best.

Keywords service oriented architecture, SOA, RESTful, SOAP, Thrift
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Úvod

Servisně orientovaná architektura je v dnešní době bezesporu ve velkém roz-
voji. Žijeme v informačním věku a máme k dispozici takové množství infor-
mací, jaké není schopen žádný člověk za svůj život zpracovat. Proto potřebu-
jeme, aby byla data předzpracovávána automatizovaně a k modernímu člověku
s omezenými časovými prostředky se dostaly pouze ty nejdůležitější a přede-
vším relevantní informace.

Právě relevance informací je jedním z důvodů, proč vznikla potřeba k tomu,
aby mezi sebou mohli komunikovat nejenom lidé, ale i samotný software. Díky
službám může jediný program získat informace od několika poskytovatelů slu-
žeb a zobrazit uživateli pouze ty, které jsou právě relevantní k aktuálnímu
kontextu.

Softwarové služby nejsou využívány pouze u veřejně dostupných aplikací,
ale často je můžeme nelézt i ve vnitropodnikových systémech, kde se pomocí
těchto rozhraní společnosti snaží vyhnout informačním ostrovům a zajistit sou-
vislou propojenost firemních informačních systémů. Práce se orientuje právě
na podnikové systémy, avšak bez ztráty na obecnosti.

Hlavním rozdílem mezi veřejnou a vnitropodnikovou službou je v její do-
stupnosti – Internet či pouze privátní síť. Příkladem užití veřejně dostupné
služby je např. Instagram (aplikace pro pořizování fotografií), který užitím
služby umožňuje automatické publikování i na síti Facebook (po schválení).
Příkladem vnitropodnikové služby, je např. systém Redmine (mimo jiné ur-
čený vývojářům a testerům pro sledování chyb a nových funkcí vyvíjeného
software) odkud mohou být převzaty informace o vytíženosti a specializaci
vývojářů, a ty dále použity v software na plánování dalších projektů.

Existuje široká škála technických požadavků, jaké může mít autor software
na tyto služby, a různé technologie jim vycházejí rozdílným způsobem vstříc.
Konkrétně jsou služby realizovány ve většině případů pomocí technologií RE-
STful či SOAP a právě na srovnání těchto se práce zaměřuje. Navíc vedle nich
staví relativně novou technologii Thrift, která vznikla ve společnosti Facebook
se zaměřením na vysoký výkon.
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Kapitola 1
Cíl práce

Cílem této diplomové práce je souhrn hodnotících kritérií pro technologie ur-
čené pro implementace aplikací se servisně orientovanou architekturou. Pře-
devším je pak důležité jejich samotné vyhodnocení. Konkrétně se zaměřuje na
technologie RESTful, SOAP a Thrift.

Výsledek této diplomové práce je určen IT architektům a má za cíl jim po-
moci při rozhodování, jakou technologii pro implementaci jejich služby použít.
K práci by měl tedy přistoupit IT architekt ve chvíli, kdy má výčet technolo-
gických požadavků na službu a potřebuje se rozhodnout, která z technologií
je pro jeho implementaci nejvhodnější.

Jakým způsobem bylo testování prováděno a kde je možné nalézt výsledky,
je popsáno v kapitole „Popis srovnávací metodiky a testů“ 3.1.
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Kapitola 2
Analýza

2.1 Popis srovnávaných technologií

Vzhledem k faktu, že cílovým čtenářem této diplomové práce je IT architekt,
nebudu jednotlivé technologie popisovat příliš do detailu (očekává se jejich
předchozí, alespoň základní znalost). Pro zachování celistvosti práce však uvá-
dím jejich základní charakteristiky a prvky.

2.1.1 RESTful

REST1 je zdrojově orientovaný [55] architektonický styl, který je často vyu-
žíván při návrhu a tvorbě servisně orientovaných aplikací. Základní charakte-
ristické rysy tohoto stylu jsou následující: [43]

∙ Vrstvený systém – Jednotlivé komponenty „nevidí“ dál než na vrstvu,
se kterou přímo komunikují, přičemž tato vrstva může dále komunikovat
s dalšími vrstvami, které jsou pro původní komponentu skryté.

∙ Client-Server architektura – Oddělením uživatelského rozhraní od
datové vrstvy zvyšujeme tzv. „oddělení zájmů“.

∙ Bezstavovost – Veškeré informace potřebné k odpovědi na dotaz klienta
musí být součástí dotazu. Nelze se spoléhat na žádné informace, které
by si eventuálně server z předchozích dotazů ukládal. Udržování stavu
je tedy ponecháno na klientovi.

∙ Uniformní rozhraní – URI, HTTP dotazy / odpovědi, HTTP hlavičky
s MIME typy, HATEOAS2 ([61] [8])

1Representational state transfer
2Hypermedia as the Engine of Application State – Koncept říkající, že jednotlivé zdroje

by měly obsahovat možnost přechodu do dalších stavů aplikace. Příkladem z reálného světa
je výchozí stránka našeho oblíbeného serveru v internetovém prohlížeči, kde nemusíme znát
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2. Analýza

Obrázek 2.1: Znázornění komunikace s RESTful službou pomocí HTTP metod
a její nezávislost na platformě. Zdroj: [88]

∙ Zdroje a jejich identifikátory – Základní abstrakce informací. Co-
koliv, čemu lze přiřadit identifikátor (např. URL), může být zdroj a to
dokonce i reálný objekt. Množina entit, která zdroj představuje, může
být proměnná v čase (a obvykle je).

∙ Reprezentace – Data a metadata popisující tato data. Příkladem re-
prezentace může být např. HTML stránka a XML dokument, které mo-
hou reprezentovat ten samý zdroj. Dalším příkladem může být video či
soubor libovolného typu.

∙ Cache – Server může data označit jako cachovatelná a klient (nebo
libovolný prvek na cestě) je může po předepsanou dobu znovu použít k
odpovědi na identické dotazy bez dotazování se serveru.

RESTful služba je taková služba, která implementuje / využívá REST
architektonický styl. Komunikace s REST službou typicky probíhá pomocí
základních HTTP metod, jak je nastíněno na obrázku 2.1. Konkrétně zvolená
metoda pro konkrétní operaci, by měla odpovídat obecně uznávaným (neexis-

URL dalších podstránek, protože je pouze vybereme v lokální navigaci. Webové služby by
měly konzumentům API obdobným způsobem nabídnout pokračování do dalších stavů.
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2.1. Popis srovnávaných technologií

tuje standard, na tomto se však většina vývojářů shodne) doporučením ([48],
[10]):

∙ Vytvoření zdroje – Metoda POST v případě, že chceme vytvořit zdroj
na serveru pomocí algoritmu. Metoda PUT v případě, že zasíláme data
zdroje (celou entitu) v požadavku.

∙ Editace zdroje – Metoda POST v případě, že chceme upravit zdroj na
serveru pomocí algoritmu. Metoda PUT v případě, že zasíláme upravená
data zdroje (celou entitu) v požadavku.

∙ Smazání zdroje – Metoda DELETE.

∙ Čtení zdroje – Metoda GET.

Jakům způsobem tyto metody používat ve vztahu ke struktuře URL, je
popsáno v části 3.3.6.1 – „Dodání / objevení služby“.

2.1.2 Web Services – SOAP

SOAP je protokol určený k výměně strukturovaných zpráv, založený na XML
[59], který je často využíván při návrhu a tvorbě servisně orientovaných apli-
kací. Skládá se ze třech částí – SOAP obálky, SOAP kódovacích pravidel a
SOAP RPC reprezentace. [102]

Obrázek 2.2: Vzájemná korelace SOAP, UDDI a WSDL. Zdroj: [82]
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2. Analýza

SOAP je podmnožinou tzv. „Web Services“, kde vedle tohoto protokolu
stojí WSDL, UDDI a standardy WS-*. Vzájemná korelace SOAP, UDDI a
WSDL je znázorněna a popsána na obrázku 2.2. (1) Poskytovatel služby re-
gistruje svou službu v UDDI registru (pomocí SOAP zpráv). (2) Klient vyhledá
v SOAP registru službu dle typu, jaký požaduje (pomocí SOAP zpráv). (3)
Klient získá od serveru WSDL popis služby a je připraven se službou komu-
nikovat (pomocí SOAP zpráv). SOAP zprávy a WSDL mohou být obohaceny
o četné WS-* standardy.

2.1.2.1 Formát SOAP zprávy – SOAP obálka

SOAP zprávy jsou vkládány do SOAP obálky a skládají se z hlavičky (nepo-
vinně) a těla. Základní prázdná zpráva je zobrazena v ukázce 1. Obálka je
využívána jak při dotazech klienta, tak při odpovědích serveru. Hlavička ob-
sahuje metadata, např. informace o zabezpečení ve zprávě a tělo pak samotná
data. [56]

1 <?xml version="1.0"?>
2 <soap:Envelope
3 xmlns:soap="http://www.w3.org/2001/12/soap-envelope" >
4 <soap:Header>
5 </soap:Header>
6

7 <soap:Body>
8 </soap:Body>
9 </soap:Envelope>

Listing 1: Ukázka základní SOAP zprávy.

2.1.2.2 SOAP kódovací pravidla

Kódovací pravidla umožňují definovat datové typy a jejich výměnu. Typ je
buď jednoduchý (viz vyobrazení C.2) nebo složený (viz ukázka 2), přičemž
složený typ se může skládat z několika částí, kde každá část je opět typem.

2.1.2.3 SOAP RPC reprezentace

SOAP umožňuje reprezentovat RPC dotazy a odpovědi. RPC je protokol,
který umožňuje jednomu programu vyvolat metodu jiného programu, který
je obvykle umístěn v jiném adresním prostoru. Pro vytvoření volání metody
potřebujeme minimálně URI cílového objektu, název metody a parametry me-
tody.
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2.1. Popis srovnávaných technologií

1 ...
2 <xs:complexType name="address">
3 <xs:sequence>
4 <xs:element name="city" type="xs:string"
5 minOccurs="0"/>
6 <xs:element name="PSC" type="xs:int"/>
7 <xs:element name="street" type="xs:string"
8 minOccurs="0"/>
9 </xs:sequence>

10 </xs:complexType>

Listing 2: Ukázka definice složeného SOAP typu.

2.1.3 Apache Thrift

Protože je Apache Thrift mnohem méně rozšířený v porovnání s REST (po-
psáno v části 2.1.1) či SOAP (popsáno v části 2.1.2), rozhodl jsem se při jeho
popisu věnovat několik řádek i samotnému vytvoření služby.

Thrift (v překladu hospodárnost) je framework určený pro tvorbu škálova-
telných, servisně orientovaných aplikací. Framework byl vyvinut ve společnosti
Facebook, ale nyní je uvolněn pod Apache 2.0 licencí. Pro popis rozhraní je
k dispozici jednoduchý IDL3 jazyk, díky kterému je možné generovat klienty
i servery pro mnoho cílových jazyků, včetně jazyka Java, C#, C++, PHP,
Python či Ruby. [77]

Thrift je známý pro možnost přenosu dat v binární podobě, kdy poskytuje
nejvyšší výkon, lze však data kódovat i např. do formátu JSON. Užití služby
bylo předpokládáno u serverů umístěných blízko sebe (ve stejném, soukromém
datacentru), není zde proto očekávána velká podpora zabezpečení.

2.1.3.1 Vytvoření Thrift služby

Pro spuštění Thrift služby je třeba nejdříve vytvořit její popis pomocí .thrift
IDL souboru, jehož syntaxe je obdobná syntaxi jazyka C. Základní popis
služby reprezentující jednoduchý kalkulátor je možné vidět v ukázce 3.

Následně můžeme vygenerovat datové typy pro službu, klienta a rozhraní
serveru (které je třeba naimplementovat) zavoláním generátoru:

thrift-0.9.1.exe --gen java calculator.thrift

3Interface Description Language
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2. Analýza

1 // defines the namespace
2 namespace java cz.cvut.fit.danekant.thrift.calculator
3

4 //typedefs to get convenient names for types
5 typedef i32 int
6

7 service CalculatorService
8 {
9 int add (1:int a, 2:int b),

10 int sub (1:int a, 2:int b),
11 int div (1:int a, 2:int b),
12 int mult (1:int a, 2:int b)
13 }

Listing 3: Ukázka definice služby v .thrift souboru.

2.2 Historie technologií

Technologie SOAP i REST byly poprvé představeny přibližně ve stejné době –
okolo roku 2000. Konkrétně technologie REST byla definována v dizertační
práci Roye Fieldinga ([43]) v roce 2000 a základ technologie SOAP byl
poprvé specifikován v roce 1998 ve společnosti Microsoft ([42]). SOAP byl
dále rozvíjen a v roce 2000 předán ke standardizaci konsorciu W3C, které
jej v roce 2003 učinilo doporučením (standardem). [99] Vedle těchto starších
technologií stojí nový Thrift, který byl uvolněn jako open source v roce 2007
a Apache projektem se stal v roce 2010. [19]

SOAP technologie byla ve svém počátku poměrně jednoduchá – první spe-
cifikace byla napsána během několika týdnů ve třech lidech ([42]). Postupem
času se z ní však stávalo univerzální řešení všech problémů a docházelo k
rozšiřování specifikace a přidávání dalších WS-* standardů (v roce 2004 bylo
napočítáno 783 stran specifikací pouze od W3C, OASIS a společnosti Micro-
soft [6]).

Právě z důvodu rostoucí složitosti se vývojáři začali dívat po jednodušší
technologii a odpovědí na jejich otázku byl REST. Žádný zlomový termín či
zlomová událost, kdy by se začala podstatně více používat technologie REST,
není. Jde spíše o postupné objevování a učení se používání správných nástrojů
na různé problémy. S rostoucími nároky na výkon (především pro interní po-
užití mezi komponentami velkých aplikací) přichází do světa SOA binární
protokoly, jako je např. Thrift či Protocol Buffers (od společnosti Google).
Blíže se této oblasti práce věnuje v části „Odhad rozvoje v horizontu 5 let“
(3.3.6.7).
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2.3 Relevantní práce
Na téma srovnání technologií jako je SOAP a REST existuje mnoho menších či
větších prací od (ne)odborných článků až po tištěné knihy a akademické práce.
Žádná práce však neprovádí srovnání v takovém rozsahu a také do testů není
zahrnuta o něco méně populární technologie, jako je Thrift. Uvádím několik
prací, zabývajících se podobným tématem s krátkým popisem:

∙ Evaluating a Service-Oriented Architecture [3] – Práce se zabývá
např. zabezpečením, synchronicitou služeb, registrem služeb i pokroči-
lými tématy, jako je BPEL. Chybí zde však např. oblast typové kontroly,
bližší zaměření na popisové jazyky či srovnání s technologií Thrift.

∙ On the Design of Web Services: SOAP vs. REST [74] – Práce se
zabývá především výkonnostními parametry v oblasti datové propust-
nosti SOAP a REST služeb.

∙ A Comparative Study of SOAP Vs REST Web Services Pro-
visioning Techniques for Mobile Host [104] – Práce se zaměřuje
na srovnání služeb z pohledu využití mobilního zařízení jako poskytova-
tele služby. V přehledové tabulce obsahuje mnoho vágních tvrzení bez
bližšího vysvětlení, testů, či citací.
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Kapitola 3
Realizace

3.1 Popis srovnávací metodiky a testů

Jednotlivé technologie jsou srovnávány v kategoriích, jejichž ucelený přehled
je možné vidět v části „Obsah“ (bod 3.3), na začátku této diplomové práce (z
prostorových důvodů znova neopakuji). Pro každou kategorii byl vždy nejdříve
proveden výzkum (viz část „Literatura“ na konci této diplomové práce) a ná-
sledně (pokud to v příslušné kategorii dávalo smysl a bylo rozsahově realizova-
telné) byl implementován test. Testy jsou zpravidla implementovány formou
JUnit testů, které je možné uceleně spustit.

Většina testů bylo provedeno se vzorovou službou s dvěma základními
metodami. Pouze výjimečně bylo třeba přidat další metody.

∙ getSimpleCompany – Jediným parametrem operace je číslo dataSize,
definující délku požadovaných dat pro řetězcová pole (pointa je možnost
ovlivnit množství dat výsledné odpovědi). Operace vrátí společnost, se
strukturou viz ukázka 4, konkrétní data jsou náhodně vygenerována s
délkou určenou vstupním parametrem.

∙ getRecursiveCompany – Prvním parametrem operace je číslo da-
taSize, definující délku požadovaných dat pro řetězcová pole. Druhým
parametrem je číslo recursionDepth, definující hloubku rekurzivních typů
(pointa je možnost ovlivnit složitost výsledné odpovědi). Operace vrátí
společnost, se strukturou viz ukázka 4, rozšířenou o rekurzivní položky
Person (manager) a RecursiveCompany (partners), konkrétní data jsou
náhodně vygenerována s délkou určenou vstupním parametrem.

Ve všech ukázkách používám pro jednodušší měření pouze textové řetězce
a čísla typu integer (32-bit). Složené typy opět používají pouze tyto primitivní
typy nebo další složený typ. Velikost přenášené informace je pak měřena jako
1 byte na znak a 4 byty na číslo.
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Výsledky výzkumu a testů jsou shrnuty pro každou kapitolu do přehledné
tabulky, které jsou koncentrované v části 4, „Vyhodnocení a zobecnění vý-
sledků“.

3.2 Použité frameworky a knihovny
Během testování bylo použito mnoho nástrojů a jejich popis se nachází vždy
v příslušné části práce. Zde poskytuji výpis (se základním popisem) použitých
frameworků pro implementaci serverové i klientské strany služeb.

∙ Jersey (https://jersey.java.net/) – Framework pro vývoj RESTful
webových služeb s podporou JAX-RS. Kromě usnadnění vývoje nabízí
i přidanou hodnotu např. v podobě automatické validace vstupů, gene-
rování WADL, možnost asynchronního volání a mnoho dalšího.

∙ Apache CXF (http://cxf.apache.org/) – Framework pro vývoj nejen
SOAP a RESTful služeb. Podporuje širokou škálu přenosových vrstev a
WS-* standardů. Nabízí také podpůrné nástroje pro generování kódu z
IDL a naopak generování IDL z kódu.

∙ Metro (https://metro.java.net) – Implementace SOAP, vytvořená
GlassFish komunitou, kterou je možné použít i mimo GlassFish ser-
ver. Podpora pro transakce, zabezpečení, spolehlivost a změnu přenosové
vrstvy.

∙ Apache Axis (2) (http://axis.apache.org/axis2/java/core/) – SOAP
/ WSDL engine pro jazyky Java a C.

∙ Apache Rampart (http://axis.apache.org/axis2/java/rampart/)
– Bezpečnostní modul pro Apache Axis, implementace WS-Security a
dalších bezpečnostních standardů.

∙ (JBoss) Narayana (http://narayana.jboss.org/) – Toolkit nabíze-
jící transakční zpracování nejen pro Web Services a RESTFul služby.

Výčet podporovaných přenosových vrstev jednotlivými frameworky je možné
nalézt v části „Změna přenosové technologie“ 3.3.5.3.

3.3 Specifikace kritérií a realizace měření

3.3.1 Výkonnost služeb

3.3.1.1 Objem přenášených dat

V tomto testu je sledováno množství přenášených dat mezi klientem a serve-
rem v bytech. Pro snazší uchopitelnost příkladů jsem pro testování zvolil jako
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přenášený objekt „společnost“, nicméně na povaze přenášených objektů ni-
jak nezáleží a struktura by mohla být jakákoliv. Stejně tak nás v tomto testu
nezajímají konkrétní přenášené informace a jsou proto generovány náhodně.
Důležitá je pouze jejich délka, která je specifikována při volání služby, viz níže.
Názvosloví – v tomto testu budeme používat pojmenování „data“ a „infor-
mace“.

∙ Data – Všechny byty přenesené mezi klientem a serverem včetně bytů
popisující strukturu zprávy a režie dané technologie.

∙ Informace – Pouze byty popisující konkrétní společnost. Za informace
není považován statický popis struktur ani další režie patřičné techno-
logie. Konkrétně v případě na ukázce 4 jde o všechny listové (textové)
elementy XML stromu a patřily by sem i případné atributy značek (jejich
obsah).

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
2 <simpleCompany>
3 <address>
4 <city>NbLzVQnaHH</city>
5 <PSC>99107</PSC>
6 <street>Y7kG1C8jm9</street>
7 </address>
8 <bankAccount>Yk87IfVPIP</bankAccount>
9 <companyName>H8PECYUMTw</companyName>

10 <DIC>CZ25023983</DIC>
11 <email>wjFeGHIxZK</email>
12 <ICO>25023983</ICO>
13 <id>7ed69496-eff0-4c88-9af7-29da58fd43e6</id>
14 <otherData>u7iUILbQFr</otherData>
15 <phoneNumber>AkBuIOQNFZ</phoneNumber>
16 </simpleCompany>

Listing 4: Ukázka ploché struktury přenášených dat.

Během měření jsem generoval společnosti s rozdílnou velikostí dat jednot-
livých položek. Konkrétně bylo měření provedeno od velikosti každé textové
položky (obsahu každého tagu) společnosti 1 znak, až po 901 znaků, což mi
ve výsledku poskytlo dostatečné množství informací pro vytvoření výsledků.

Měření pro společnost s plochou strukturou
Výsledky měření pro plochou strukturu společnosti můžeme vidět na grafu

3.1. Jak je vidět, pokud budeme přenášet velmi neefektivně pouze jediný znak

15



3. Realizace

na položku, dochází nám v případě SOAP k více než desetinásobnému přenosu
dat vlivem režie. Nejlépe si zde vede dle očekávání Thrift, kde přenášíme
„pouze“ necelý trojnásobek dat vzhledem k informaci. Poměr nadbytečných
dat je vypočítán dle vztahu: data/informace.

Obrázek 3.1: Poměr nadbytečných dat přenášených jednotlivými technologi-
emi pro plochou strukturu společnosti

Je vhodné zmínit, že graf je závislý na délce pojmenování jednotlivých
datových položek – zvolil jsem zde přirozené pojmenování o velikosti přibližně
10 znaků na položku. Na délce jmen dat není závislý pouze Thrift, kde při
definování služby vedle jména udáváme také číselné pořadí položky a názvy
poté nejsou při volání služby vůbec přenášeny.

Důležitý poznatek, který zde můžeme sledovat je, že při přenosu alespoň už
třech znaků na položku, je rozdíl v režii všech technologií téměř zanedbatelný.

Měření pro společnost s rekurzivní strukturou
Výsledky měření pro rekurzivní strukturu společnosti můžeme vidět na

grafu 3.2. Vidíme, že výsledky jsou velmi podobné ploché struktuře. Hlavní
rozdíl zde je, že dohromady přenášíme mnohem více dat (zvolil jsem hloubku
rekurze 4, kdy již při prvním měření dochází k přenosu informace o velikosti
téměř 160kB / odpověď) a rozdíl mezi velikostí XML dokumentu přenášeného
pomocí technologie REST a XML dokumentu obohaceného o SOAP obálku
se takřka ztrácí.

Je třeba zdůraznit, že toto měření nebylo provedeno pro technologii Thrift,
která neumožňuje definici rekurzivních struktur. Museli bychom zde takovou
strukturu simulovat několikanásobných voláním různých služeb a poskládáním
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Obrázek 3.2: Poměr nadbytečných dat přenášených jednotlivými technologi-
emi pro rekurzivní strukturu společnosti

výsledné společnosti na straně klienta. Tento přístup je však těžko srovnatelný
s technologiemi REST a SOAP, kde voláme službu pouze jednou.

3.3.1.2 Doba zpracování

V této části se věnujeme výkonnostnímu parametru doby zpracování. Tuto
kategorii je třeba číst s přihlédnutím k faktu, že její výsledky jsou ovlivněny
konkrétní implementací dané technologie (neplatí u technologie Thrift, kde je
pouze jediná implementace). Jsou však určité prvky jednotlivých technologií
(např. do jakého formátu jsou serializovány zprávy), které se přímo projevují
na výsledném výkonu, a proto má tato kategorie smysl.

Způsob měření času
Při měření času je třeba si dát pozor, jakým způsobem jej provádíme.

U programovacího jazyka Java se často používá systémový čas pomocí me-
tody System.nanoTime();. Tato metoda však není na měření výkonu algo-
ritmů (či v našem případě služeb) příliš vhodná, neboť tím měříme reálný
čas, jaký uživatel strávil čekáním, než se část kódu vykonala. Problém to-
hoto přístupu je, že je do času započítána i případná režie jakýchkoliv dalších
programů, které mohou na pozadí běžet. Mnohem vhodnější je využít Thread-
MXBean.getCurrentThreadCpuTime() z balíčku java.lang.management, která
nám vrátí pouze čas spotřebovaný naším programem (a systémové volání,
které byly provedeny na úkor našeho programu). [68]

Čas byl měřen ze strany klienta a to včetně režie vytvoření dotazu a při-
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jetí odpovědi. Součástí měření je tak i samotná aplikační logika (generování
náhodné společnosti), která je však u všech služeb zcela stejná (voláno ze stej-
ného projektu, na kterém jsou všechny služby závislé pomocí Maven), proto
nedochází ke zkreslení výsledků.

Průběh měření
Stejně jako u měření objemu přenášených dat (3.3.1.1), i zde byla pou-

žita společnost s plochou i rekurzivní strukturou. Konkrétní účel zde spočívá
v testu na velikost dat (jednoduchá společnost) a na složitosti zpracování
rozsáhlé struktury dat o mnoha prvcích (rekurzivní společnost).

Pro co největší omezení chyb měření bylo vždy každé konkrétní měření
(např. pro velikost dat 1000 nebo pro hloubku rekurze 3 atd.) provedeno ve
smyčce 10x, načež byla zaznamenávána minimální, průměrná a maximální
hodnota trvání. Při velkém rozdílu těchto hodnot bychom byli schopni de-
tekovat chybu měření. Pro všechny měření jsou tyto hodnoty odpovídající
(rozdíly v řádech milisekund), a proto jsem se rozhodl tyto grafy (zobrazující
rozdíl mezi minimální, průměrnou a maximální hodnotou) z práce vynechat.

V prvním testu byla proměnnou částí velikost dat jednotlivých položek
zprávy, čímž jsem ovlivňoval celkovou datovou velikost zprávy. Výsledek mě-
ření je možné vidět na obrázku 3.3.

Obrázek 3.3: Průměrná doba provádění pro jednotlivé technologie - test na
množství přenášených dat.

Druhý test byl proveden pouze se statickou velikostí dat pro jednotlivé po-
ložky (konkrétně 100 znaků na položku), avšak proměnnou částí byla hloubka
rekurze, čímž jsem ovlivňoval množství položek zprávy (její složitost). Výsle-
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dek měření je možné vidět na obrázku 3.4.

Obrázek 3.4: Průměrná doba provádění pro jednotlivé technologie - test na
složitost struktury přenášených dat.

Vidíme, že významnou časové náročnou položkou musí být serializace a
parsování XML, neboť REST při použití JSON formátu je o polovinu rychlejší
než SOAP či REST při použití XML.

3.3.2 Možnosti dokumentace

V této části se zaměřujeme na možnost popisu služeb z technického pohledu
včetně jednoznačnosti implementace klienta a dále na možnost popisu z po-
hledu obchodního a svázání tohoto popisu se samotnou implementací služby.

3.3.2.1 Možnosti popisu z technického pohledu

REST
Pro RESTové služby neexistuje standardizovaný postup, jak službu popsat.

Co však existuje, je jazyk WADL4, vyvinutý společnosti Sun Microsystems
(nyní Oracle) se stejným účelem, jaký plní WSDL u SOAP. Specifikace tohoto
jazyka byla 31. srpna 2009 podána organizaci W3C ke standardizaci [39], ta se
však vyslovila, že neplánuje na základě tohoto dokumentu vydávat doporučení
(standard) [35].

I přes to, že není WADL standardizováno, fakt že za touto specifikací stojí
samotný tvůrce Javy (tedy Sun Microsystems Oracle), je možné se na WADL

4Web Application Description Language

19
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dostatečně spolehnout a vznikla na jeho základě mnoho nástrojů. Příkladem
může být např. framework Jersey, který WADL automaticky pro poskytované
služby generuje. Stačí pouze zavolat URL $(services.root)/application.wadl.
Příklad WADL dokumentu je možné si prohléhnout v ukázce 5. Datové typy
jsou definovaný pomocí XSD, obdobně jako je tomu u WSDL.

1 ...
2 <grammars>
3 <include href="application.wadl/xsd0.xsd">
4 <doc title="Generated" xml:lang="en"/>
5 </include>
6 </grammars>
7 ...
8 <resource path="/DataBenchmark">
9 ...

10 <resource path="/{dataSize}">
11 <param xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
12 name="dataSize" style="template" type="xs:int"/>
13 <method id="getSimpleCompanyDataXML" name="GET">
14 <response>
15 <ns2:representation
16 xmlns:ns2="http://wadl.dev.java.net/2009/02"
17 xmlns="" element="simpleCompany" mediaType="text/xml"/>
18 </response>
19 </method>
20 ...
21 </resource>
22 </resource>
23 ...

Listing 5: Ukázka definice služby pomocí WADL.

Na základě WADL lze také vygenerovat základního klienta. Příkladem ná-
stroje, který toto umí je FI-WARE REST Client Generator plug-in pro Eclipse.
http://catalogue.fi-ware.org/enablers/rest-client-generator

Otázka, zda REST potřebuje WADL, je kontroverzní. Na jedné straně je
názor, že REST služba je dostatečně popsána dodržováním zásad uniform-
ního rozhraní. Dále také názor, že WADL čeká stejná budoucnost, jakou má
WSDL historii (tedy nabytí složitosti). Na druhé straně je názor, že přede-
vším při práci s legacy systémy (už nepodporovanými) či integraci s mnoha
komplexními enerprise systémy, potřebujeme mít rozhraní co nejpřesněji a
nejpřehledněji definované a uniformní rozhraní nepostačuje. ([54], [47]).
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3.3. Specifikace kritérií a realizace měření

Možnosti popisu pomocí WADL
Možnosti specifikace pomocí WADL nejsou tak široké, jako u WSDL (viz

níže), ty nejdůležitější části však umožnuje definovat velmi čitelně. Nevyčer-
pávající seznam toho, co WADL umožňuje popsat a co dále specifikuje (při
tvorbě tohoto seznamu jsem vycházel přímo z návrhu na standardizaci [39]):

∙ Definice gramatiky (jazyk není ve specifikaci vynucen, je však explicitně
uvedena možnost použití RelaxNG a XSD).

∙ Popis přístupu k jednotlivým zdrojům (<resource>), jejich případných
parametrů (<param>) a jejich metod (POST, GET, ...).

∙ Popis reprezentací jednotlivých odpovědi/požadavků (<representation>)
pomocí definované gramatiky (viz výše).

∙ Popis těchto reprezentací v závislosti na HTTP kódu odpovědi (<response
status=„200“> ).

∙ Dokumentace WADL elementů (<doc>).

∙ Popisuje jakým způsobem vytvářet URI pro jednotlivé zdroje i se zahr-
nutím parametrů.

∙ Umožňuje rozšiřitelnost WADL popisu pomocí jmenných prostorů.

Oproti WSDL zde chybí např. možnost popisu zabezpečení. Dále např. mož-
nost definice jednosměrné služby, způsob jak směrovat komunikaci při více
účastnících či dělení na moduly.

Popis JSON struktur
REST služby nemají standardizovaný formát zpráv, nejčastěji se však

jedná o XML či JSON. Toto přináší otázku, jak definovat kontrakt služby
pro JSON objekty.

Kontrakt služby (tedy i přenášených objektů) můžeme i v tomto případě
definovat pomocí XSD (nezávisle na tom, do jakého formátu jsou zprávy se-
rializovány). Toto platí, pokud XSD bereme především jako popis pro účely
užití v nějakém cílovém programovacím jazyce. Tedy jde nám o to nějakým
jasně definujícím způsobem určit rozhraní, tak aby jej mohl klient (v jehož
záměru je data posílat ve správném formátu) implementovat na své straně.

Toto nám nemusí postačovat ve chvíli, kdy se nechceme vzdát možnosti au-
tomatické validace zpráv např. nějakým externím nástrojem. Tady samozřejmě
JSON zprávu proti XSD validovat jednoduše nemůžeme. I na toto však exis-
tuje řešení a sice JSON Schema (který zatím není standardem). [53] Integrace
JSON schématu přímo do WADL je možná a dokonce existuje návrh WADL
čistě v JSON formátu. [15] Rozšíření v nástrojích však není a např. implemen-
tace do Jersey navržená v roce 2012 není na základě mých testů funkční. [14]
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Nic nám však nebrání poskytovat JSON Schema uživatelům pomocí vlastní
implementace, s použitím např. projektu json-schema-validator.

Základní přehled, co JSON Schema definuje a umožňuje použít:

∙ Užití primitivních datových typů (včetně null a JSON object)

∙ Užití regulárních výrazů

∙ Definuje rovnost hodnot

∙ Definuje hypermédia a odkazování

∙ Užití omezení typu: minimálně, maximálně či délka

∙ Umožňuje definovat výchozí hodnoty

∙ Definuje zanořování schémat

∙ Definuje mime typ pro schéma (application/schema+json)

Další možností, jak REST API pro klienty popsat, je jednoduše jeho vy-
tvoření a vystavení v nestrukturovaném formátu na internetu např. ve formě
HTML stránky. Tento neformální přístup je nejčastější a u jednoduchých slu-
žeb i dává smysl. Příkladem je např. REST API pro Twitter, který neposkytuje
WADL: https://dev.twitter.com/docs/api. Programátor klienta však při-
chází o možnost urychlení si práce pomocí automatických nástrojů, pracujících
s WADL.

SOAP
SOAP službu lze jednoznačně popsat pomocí WSDL souboru, což je XML

formát pro popis služeb. Operace (včetně datových typů) jsou zde popsány
abstraktně a následně přiřazeny ke konkrétnímu síťovému protokolu. [41] Ak-
tuální verze (v době psaní této diplomové práce) je WSDL 2.0, která byla
přijata W3C jako W3C doporučení, což je na webu považováno za standard.
[97]

Ukázka definice služby pomocí WSDL souboru je možné vidět v několika
částech této diplomové práce (např. ukázky 6, 2, 16). Na základě tohoto po-
pisu je možné jednoznačně implementovat klienta, důkazem čehož je existence
mnoha nástrojů, které dokáží na základě WSDL souboru základního SOAP
klienta vygenerovat. Příkladem je např. integrovaný nástroj pro tvorbu SOAP
klientů ve vývojovém prostřední Eclipse. Je zde třeba pouze zadat umístění
WSDL popisu služby a zvolit konkrétní implementaci SOAP (v mém případě
otestováno pomocí Apache Axis a CXF).

Možnosti popisu pomocí SOAP
Možnosti specifikace pomocí WSDL jsou nejširší ze všech tři popisovaných

technologií. Nevyčerpávající seznam toho, co WSDL umožňuje popsat a co
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1 ...
2 <operation name="getSimpleCompanyData">
3 <input wsam:Action=".../getSimpleCompanyDataRequest"
4 message="tns:getSimpleCompanyData"/>
5 <output wsam:Action=".../getSimpleCompanyDataResponse"
6 message="tns:getSimpleCompanyDataResponse"/>
7 <fault message="tns:Exception" name="Exception"
8 wsam:Action=".../getSimpleCompanyData/Fault/Exception"/>
9 </operation>

10 ...

Listing 6: Ukázka definice operace SOAP služby.

dále specifikuje (při tvorbě tohoto seznamu jsem vycházel přímo ze standardu
WSDL 2.0 [103] a dalších W3C (a OASIS) dokumentů):

∙ Definice gramatiky pomocí XSD (<types>).

∙ Definice jednotlivých operací, jejich vstupní, výstupní a chybové zprávy
(<interface>).

∙ Definice, jakým způsobem ke službě přistupovat (<binding>).

∙ Určení, kde službu nalézt (<service>).

∙ Dokumentace WSDL elementů (<documentation>).

∙ Umožňuje rozšiřitelnost WSDL popisu pomocí jmenných prostorů.

∙ Umožňuje specifikovat verzi pomocí jmenných prostorů.

∙ Umožňuje definovat operace jako jednosměrné či obousměrné.

∙ Umožňuje definovat propagaci chyb.

∙ Umožňuje dělení na SOAP moduly.

∙ Popisuje způsob přidání sémantických anotací.

∙ Popisuje adresaci zpráv především pro případy, kdy se komunikace účastní
více než dva SOAP prvky (WS-Addressing).

∙ Umožňuje definovat různé bezpečností opatření typu autentizace, podpis
dat či šifrování. Navíc lze některé tyto bezpečnostní prvky aplikovat
pouze na části zpráv (WS-Policy, WS-SecurityPolicy).

∙ Mnoho dalšího definovaného ve WS-* specifikacích.
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Je dobré zmínit, že některé specifikace zde musí být čistě z důvodu, že
SOAP povoluje změnit transportní vrstvu. REST si v tomto případě ulehčil
specifikace navíc tím, že je v podstatě svázaný s HTTP.

Thrift
Thrift službu lze jednoznačně popsat pomocí .thrift souboru. Jedná se

o IDL deskriptor se syntaxí podobnou jazyku C. Je zde možné popsat jak
jednotlivé operace, tak definovat složené datové typy. [36]

Ukázky definice služby pomocí .thrift souboru je možné vidět v několika
částech této diplomové práce (např. 10, 3, 18). Na základě tohoto popisu
je jednoznačně generována jak základní implementace klienta, tak serveru.
Generátor je základní součástí Thriftu a možnost jednoznačně popsat API je
jednou ze stavebních kamenů této technologie.

Možnosti popisu pomocí .thrift souboru
Možnosti specifikace rozhraní pomocí .thrift souboru jsou o něco užší, než

u WADL (a tedy i WSDL). Thrift je velmi jednoduchý a kompaktní protokol
a to samé platí i o popisu Thrift služeb. Nevyčerpávající seznam toho, co
Thrift umožňuje popsat a co dále specifikuje (při tvorbě tohoto seznamu jsem
vycházel přímo z (poměrně neobsáhlé) dokumentace [36]):

∙ Popis gramatiky pomocí C-like zápisu. Nabízí primitivní datové typy
(viz seznam v 3.3.3.4), tvorbu struktur, kontejnery a výjimky.

∙ Definice služby pomocí klíčového slova service, obsahující jednotlivé
metody.

∙ Možnost dědičnosti mezi službami.

∙ Možnost specifikace jmeného prostoru a import dalších Thrift sou-
borů

Oproti WADL zde chybí např. možnost definice rozšířených omezení na
datové typy (ať už primitivní či složené). Dále zde také chybí možnost popsat
chování služby v případě různých druhů chyb (u WADL lze pomocí definice
reprezentací pro různé HTTP kódy).

3.3.2.2 Možnosti popisu z obchodního pohledu

V této části se zaměřujeme na možnost popisu služeb z obchodního pohledu,
tedy možnost přidat ke službě dokumentaci i netechnického rázu a svázání
této dokumentace s implementací. Především nás v této části zajímá:

∙ provázatelnost implementace s dokumentací – zajištění konzistence
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∙ rozsah dokumentovatelnosti – od služby jako celku až na úroveň atributů
zpráv

∙ bohatost vyjádření – od jednoduchého textu, přes formátování až po
grafické prvky

∙ dostupnost – možnost publikace jako součást služby nebo nutnost expli-
citního publikování

REST
Jedna z možností, jak dokumentovat REST služby je produkovat tuto do-

kumentaci na základě „HTTP content negotiation“ pod stejnými URL,
jako je samotná implementace. Pokud si klient vyžádá HTML (standardní
přístup přes internetový prohlížeč), získá dokumentaci. Pokud zašle požada-
vek na XML či JSON verzi, půjde o volání implementace služby. Jednodu-
chá ukázka, jak taková dokumentace může vypadat je na obrázku 3.5. (Tato
ukázka je možná až příliš technická, v reálném případě bychom zde napsali
více obchodně orientovanou dokumentaci.)

Výhodou tohoto přístupu je, že můžeme dokumentovat cokoliv, co má
URL. Datové typy pak můžeme umístit pod nějaké URL umělé nebo je např.
zobrazit při uvedení parametru. Další výhodou je, že může být dokumentace
velmi graficky bohatá. Jelikož se jedná o klasické HTML, není zde pro-
blém nic od jednoduchého textu až po obrázky či videa. I forma publikace je
dobrá v tom smyslu, že nemusíme zajišťovat další server či aplikaci speciálně
vyhrazenou pro dokumentaci – dokumentace je zde součástí implementované
služby.

Problematickou částí je provázanost dokumentace s implementací.
Jelikož dokumentaci generujeme explicitně ručně, musíme si dát pozor při
jakýchkoliv úpravách implementace, abychom tyto změny promítli i do doku-
mentace. Provázanost tu možná je, ale je velmi závislá na konkrétní imple-
mentaci. Např. v mých testech je REST služba generována na základě Java
tříd, obohacených o anotace. Pomocí reflexe je možné přistoupit k libovol-
ným atributům třídy (včetně anotací vyjadřující omezení na vstupní data) a
tyto informace dále použít v dokumentaci – dokumentace je pak svázána s
implementací. Ukázka je opět vidět na obrázku 3.5.

Pro získání povědomí, jaká jsou momentálně „best practise“ (osvědčené
postupy) v oblasti dokumentace REST služeb, jsem prošel dokumentace ně-
kolika REST API populárních aplikací:

The Sun Cloud API
https://kenai.com/projects/suncloudapis/pages/Home

Apache CouchDB API
http://docs.couchdb.org/en/latest/api/index.html
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Obrázek 3.5: Ukázka jednoduché dokumentace REST služby.

Twitter REST API
https://dev.twitter.com/docs/api/1.1

Facebook Graph API
https://developers.facebook.com/docs/graph-api/reference/

Google Maps API
https://developers.google.com/maps/documentation/webservices/

Na základě tohoto průzkumu se nezdá, že by společnosti používaly výše
popisovaný postup. Spíše jsou popisy API provozovány samostatně, některé se
zdají být generované, jiné vypadají jako by byly psány manuálně. Pro auto-
matické generování dokumentace REST API je možné použít např. Swagger
nebo enunciate.

Swagger pracuje dvoufázově. V první fázi je třeba vygenerovat popis
služby v JSON Swagger formátu. [34] Připravené implementace existují pro ja-
zyky Scala, Java a HTML5. Konkrétně u jazyka Java je připravena integrace
s implementacemi služeb pomocí Jersey. Zde nám stačí do existující služby
přidat anotace viz ukázka 7.

V druhé fázi pak musíme přistoupit na server http://swagger.wordnik.com/
a po zadání URL naší služby produkující Swagger data a API klíče, dostaneme
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1 ...
2 @Path("/DataBenchmark")
3 @Api(value = "/DataBenchmark",
4 description = "DataBenchmark operations description")
5 public class RestDataBenchmark {
6 @GET
7 @Path("/{dataSize}")
8 @Produces(MediaType.TEXT_XML)
9 @ApiResponses(value = {

10 @ApiResponse(code = 200, message = "Data send" ),
11 @ApiResponse(code = 404, message = "dataSize missing")
12 })
13 public SimpleCompany getSimpleCompanyDataXML(
14 @PathParam("dataSize") int dataSize) {
15 ...

Listing 7: Ukázka dokumentace formátem Swagger (důležité jsou zde anotace
@API, @ApiResponses a @ApiResponse).

interaktivní dokumentaci s možností odeslání zkušebních volání (služba musí
být umístěna na veřejně dostupné URL).

Sémantický popis - RDF5

Sémantický popis nám říká, jaký význam určitá informace má. Séman-
tika lze zachytit několika různými způsoby a formát RDF je jedním z nich.
Praktickým příkladem užití sémantického popisu je např. vyhledávač Google,
který na základě sémantických informací ve své výsledkové listině zobrazuje
tzv. „rich snippets“, jejichž obsahem můžou být např. informace o autorovi
článku, hodnocení produktu a mnoho dalšího. [45] Sémantický web má vý-
znam pouze tehdy, existuje-li shoda o tom, jak jednotlivé informace označo-
vat, tedy globálně uznávané ontologie (jeden takový slovník můžeme nalézt
na adrese http://schema.org/, slovník pro server Wikipedia je na adrese
http://dbpedia.org/).

Příkladem užití RDF k popisu RESTful služby je RESTdesc http://
restdesc.org/. V RESTdesc se služby popisují pomocí trojic: IF-THEN-
THAT. Např. bychom tímto způsobem mohli vyjádřit, že pokud (IF) máme
společnost s parametrem address, pak (THEN) existuje GET požadavek ./ad-
dress, který (THAT) je typu http://schema.org/address – je tedy možné po-
užívat již definované slovníky (konkrétní ukázka syntaxe viz webová stránka
projektu). Pomocí HTTP metody OPTIONS lze získat seznam všech operací,
které lze s určitým zdrojem provádět.

5Resource Description Framework
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SOAP
U SOAP máme možnost provést dokumentaci obchodního charakteru přímo

na úrovni WSDL pomocí značky <documentation> (tuto značku je možné
přidat i v případě, že službu vyvíjíme směrem od zdrojových kódů a WSDL
si necháváme generovat – ověřeno u frameworku CXF, viz anotace @WSDL-
Documentation). Následným aplikováním XSLT šablony lze z WSDL vytvořit
HTML dokumentaci. Existují i volně dostupně XSLT šablony určené k tomuto
účelu. Jedním příkladem je šablona WSDL viewer, jejímž autorem je Tomi
Vanek. Ukázku výstupu této šablony je možné vidět na obrázku 3.6.

Obrázek 3.6: Ukázka dokumentace SOAP služby, vytvořené aplikací XSLT
šablony na WSDL dokument.

Výhodou tohoto přístupu je úzké propojení s implementací a dobrý rozsah
dokumentovatelnosti, protože tag <documentation> můžeme použít jako
potomka jakéhokoliv WSDL elementu. [46] Navíc můžeme do tohoto tagu vlo-
žit i klasické HTML, takže můžeme připojit i např. obrázky (ačkoliv šablona
od pana Vaneka toto nepodporuje) a formátovat text. Dále je dokumentace
automaticky publikována tam, kde máme publikované WSDL, není třeba se-
parátní server.
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Příklady dokumentací SOAP služeb online není jednoduché nalézt, některé
příklady:

flickr SOAP API
http://www.flickr.com/services/api/request.soap.html

Databáze SOAP služeb
http://www.webservicex.net/ws/default.aspx

V případě služby Flickr je však vedle SOAP služby k dispozici i REST a
XML-RPC a všechny tyto služby jsou dokumentovány jednotně. Flickr tady
používá pouze SOAP obálku pro své XML struktury, nedává ani k dispozici
WSDL. V případě služeb v databázi webservicex.net není dostupnost obchodní
dokumentace známa, součástí WSDL (jako XSLT šablona) však není (ačkoliv
tag documentation často užit je).

Sémantický popis Web Services
Sémantiku Web Services lze popsat přímo na úrovni WSDL a to dle stan-

dardu SAWSDL6. [94] Sémantický význam zde můžeme užitým datovým ty-
pům přidat pomocí atributu modelReference z příslušného jmenného pro-
storu.

Thrift
U Thriftu se nabízí udělat dokumentaci ručně, musíme však potom myslet

na aktualizaci této dokumentace při tvorbě změn, protože propojení s imple-
mentací je nulové a navíc je třeba dokumentaci provozovat na samostatném
(HTTP) serveru.

Druhou možností je použít dokumentační nástroj na úrovni implementač-
ního jazyka. Osobně jsem provedl test s Javadoc. Získáme tak provázanost s
implementací a bohatost vyjádření zůstává zachována (je možné vložit HTML
a také přidat další zdroje (jakou jsou např. obrázky) skrze adresář doc-files).
Problémem zůstává dostupnost, kdy takto vygenerovanou dokumentaci mu-
síme umístit na zvláštní server.

V praxi není jednoduché nalézt na internetu mnoho veřejně dostupných
Thrift API. Uvádím dva příklady:

Evernote API
http://dev.evernote.com/doc/reference/

Hypertable API
http://hypertable.com/documentation/reference_manual/thrift_api/

6Semantic Annotations for WSDL
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3. Realizace

Od pohledu se dá předpokládat, že tyto dva zmíněné příklady používají
dokumentaci na úrovni zdrojových kódů.

3.3.3 Možnosti zabezpečení

3.3.3.1 Autentizace

Tyto testy byly prováděny na serveru Tomcat a platformě Java. Výsledky jsou
však obecné a odpovídající použití je možné aplikovat i na jiných cílových
jazycích, serverech a klientech.

REST
Vzhledem k jednoduchosti a velmi úzkému propojení technologie REST s

protokolem HTTP, autentizace je řešena právě na této úrovni.

Zabezpečení pomocí Basic HTTP authentication
Chceme-li poskytovat službu pouze oprávněným uživatelům disponujícím

přístupovými údaji, můžeme použít Basic HTTP authentication. Základní na-
sazení basic authentication je jednoduché, pouze nám stačí zahrnout patřičnou
konfiguraci ve webovém deskriptoru web.xml.

Problém s tímto přístupem je, že jméno a heslo není po síti zasíláno za-
bezpečeným způsobem (informace jsou pouze zakódované pomocí algoritmu
Base64). Kdokoliv po cestě tak může přístupové údaje odposlechnout a dekó-
dovat, viz ukázka výpisu z programu Wireshark 3.7.

Obrázek 3.7: Při použití pouze samotného Basic HTTP authentication může
útočník jednoduše přihlašovací údaje odposlechnout.

Řešením je kombinace této autentizace s protokolem HTTPS. Více o mož-
nostech zabezpečení informací po cestě v části „Šifrování“ 3.3.3.3.

Zabezpečení pomocí OAuth 2.0
Pokročilejší možností je použití OAuth 2.0. [85] Tento protokol umožňuje

uživateli dovolit aplikaci třetí strany přistupovat pod identitou uživatele k
aplikaci druhé strany, aniž by musel této třetí straně předat své přihlašovací
údaje. Znázornění použití u webových služeb je naznačeno na obrázku 3.8.
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Služba A je zde znázorněna jako „Client“, služba B jako „Resource Server“.
Služba A zde pracuje s uživatelskými daty služby B. Před získáním přístupu
to však musí uživatel povolit. Po potvrzení přístupu uživatelem může „Client“
přistoupit k datům uživatele na službě „Resource Server“ pomocí tokenu, který
může uživatel kdykoliv anulovat.

Také pomocí tohoto protokolu můžeme uživatelům nabídnout přístup k
naší službě na základě registrace u třetí strany. Tento protokol pracuje nad
HTTP a jeho použití pro REST nepředstavuje problém.

Obrázek 3.8: Znázornění použití OAuth 2.0 u webových služeb. Zdroj: [2]

OAuth 2.0 je možné použít i v případě, kdy nejsme u cílové služby přihlá-
šení přímo pomocí jména a hesla, ale např. pomocí SSO7. Je tomu tak proto,
že OAuth nepožaduje vyzrazení hesla uživatele (které aplikace v případě SSO
nemá k dispozici), ale pouze žádá o přístupový token, pomocí kterého se po-
tom autentizuje (vystavení tohoto tokenu musí typicky uživatel schválit, při-
čemž je třeba jeho přihlášení ve vystavujícím systému – na způsobu přihlášení
nezáleží).

7Pomocí Single sign-on můžeme uživatelům nabídnout přístup k naší službě na základě
registrace u třetí strany.
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Zabezpečení pomocí klientského certifikátu
Další možností zabezpečení je využití klientského certifikátu. Tato mož-

nost není příliš vhodná, pokud je zamýšlena konzumace našich služeb přímo
koncovými uživateli. V tomto případě se vystavujeme problémům s distribucí
klientských certifikátů a také jejich instalací do klientských stanic, kterou ne-
musí vždy běžný uživatel sám zvládnout. [51] Naopak výhodou tohoto přístupu
je větší jistota v původ klienta, protože únik certifikátu je při dodržování bez-
pečnostních pravidel méně pravděpodobný, než únik jména a hesla. Proto je
tento přístup vhodný, pokud je naše služba poskytována omezenému počtu
jiných serverů např. v rámci privátní sítě.

Toto zabezpečení lze také nakonfigurovat ve webovém deskriptoru web.xml.
Konkrétně je třeba nastavit <auth-method> značky <login-config> na
hodnotu CLIENT-CERT (navíc je třeba na serveru nakonfiguvat úložiště cer-
tifikátů). V případě, že klient neposkytne certifikát, kterému server důvěřuje
(obvykle takový, který sám předtím vydal), dojde k odpovědi HTTP 401 - No
client certificate chain in this request.

SOAP

Zabezpečení pomocí HTTP
SOAP můžeme při provozu na protokolu HTTP zabezpečit stejným způ-

sobem, jako technologii REST (3.3.3.1). V ukázce C.1 vidíme test pomocí
nástroje SoapUI, kdy při nezadaném heslu služba vrátí chybovou hlášku 401.
Po zadání hesla služba funguje korektně.

Zabezpečení pomocí WS-Policy
Další možností zabezpečení SOAP služeb je přímo na úrovni této techno-

logie pomocí standardizovaného WS-Policy. Pro tento standard existuje pro
jazyk Java hned několik implementací, např. Apache CXF, Apache Ram-
part či Metro.

Tento test byl prováděn pomocí Metro a to kombinací metod jak top-down
(generování služby na základě WSDL), tak i bottom-up (generování WSDL
na základě anotovaných Java tříd pomocí generátoru wsget, viz ukázka 8).
Důvodem kombinací obou metod je ten, že WS-Policy je třeba nadefinovat
přímo ve WSDL, ale psát ručně celé WSDL by bylo příliš složité. Z toho
důvodu si nejdříve vygenerujeme základní WSDL popisující službu a rozšíříme
jej pouze o definice zabezpečení.

Po instalaci Metro service stacku je třeba přidat do vstupního WSDL ně-
kolik konfiguračních značek, viz ukázka 9. Také je možné definovat značku
<wsss: ValidatorConfiguration>, pro specifikaci uživatelského autentizátoru
uživatelů. V případě, že tuto značku nedefinujeme, Metro použije autenti-
zační mechanizmus dodaný kontejnerem webové aplikace (v mém případě jde
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kontejner Catalina serveru Tomcat a autentizace je prováděna oproti databázi
uživatelů tomcat-users.xml) [84].

1 wsgen -extension -wsdl:Xsoap1.2
2 -cp ./target/classes -keep -s ./src
3 -d ./target/classes
4 cz.cvut.fit.danekant.thesis.soap.AuthenticationTest

Listing 8: Ukázka generování WSDL z Java třídy s anotacemi.

Poznámka: Pokročilá manuální konfigurace WS-Policy v souboru WSDL
je náročná a náchylná k chybám. Je proto vhodné použít nějaký WSDL editor
služeb, který nabízí např. vývojové prostředí NetBeans. Ukázka jeho uživatel-
ského rozhraní je na obrázku C.3.

1 ...
2 <wsp1_2:Policy>
3 <sp:UsernameToken sp:IncludeToken="
4 http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/07/securitypolicy/
5 IncludeToken/AlwaysToRecipient">
6 <wsp:Policy>
7 <sp:WssUsernameToken10 />
8 </wsp:Policy>
9 </sp:UsernameToken>

10 </wsp1_2:Policy>
11 ...

Listing 9: Ukázka konfigurace autentizace na úrovni WSDL.

Ukázka testu služby pomocí nástroje SoapUI je k dispozici na obrázku
C.4. Zde vidíme odpověď služby v případě, že není na straně klienta správně
nastavena WebService-Security. Po zvolení správné konfigurace (viz šipka na
obrázku) dojde k autentizaci a služba bude korektně odpovídat. Je třeba si
uvědomit, že tento způsob autentizace sám o sobě posílá přihlašovací údaje v
SOAP hlavičce bez jakéhokoliv šifrování.

Způsobů, jakým lze službu pomocí WS-Policy zabezpečit, je více (např.
SAML8 či klientský certifikát).

Thrift
Thrift nemá integrovanou možnost autentizace. Je tomu z toho důvodu,

že se jej jeho autoři snažili udělat co nejjednodušší. Vzhledem k tomu, že
8Standard založený na XML, řešící především problém jednotného přihlašování na více

serverů (SSO).
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Thrift generuje jak serverovou, tak klientskou stranu pro různé jazyky, celý
protokol by se značně zkomplikoval.

Není možné ani využít autentizaci na nižší úrovni (podobně, jako jsme u
REST a SOAP využili HTTP), prtože Thrift má vlastní implementace vrstev
OSI modelu od aplikační až k transportní vrstvě – viz obrázek 3.9.

Obrázek 3.9: Jednotlivé vrstvy frameworku Thrift. Zdroj: [60]

V případě Thriftu vývojářům služeb tedy nezbývá nic jiného, než si auten-
tizaci implementovat ručně. Tento přístup však nevyhnutelně vede k nutnosti
integrace prvků autentizace (ať už uživatelských jmen či bezpečnostních to-
kenů) do samotného API služby.

1 ...
2 service ThriftDataBenchmark
3 {
4 string authenticate(1:string username,
5 2:string password) throws ( 1:AuthException e ),
6 SimpleCompany getSimpleCompanyData (1:string authToken,
7 2:int dataSize) throws ( 1:AuthTimeoutException e )
8 }

Listing 10: Thrift služba, rozšířená o autentizaci.

Prakticky pak autentizace v naší modelové službě bude vypadat jako v
ukázce 10. Vytvořili jsme metodu authenticate, kterou musí uživatel služby
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nejdříve zavolat a prokázat se uživatelským jménem a heslem (jakým způ-
sobem implementujeme tuto operaci je zcela na nás). Při zadání korektních
údajů vrátíme bezpečnostní token, který pak dále uživatel musí uvést při kaž-
dém volání zabezpečených operací – v našem případě opearace getSimple-
CompanyData. My pak musíme v každém volání ověřit, zda je uvedený token
správný (především jestli je pravý a zda nevypršela jeho platnost). V případě
že ne, dochází k vyhození výjimky a uživatel se musí opět prokázat svými
přihlašovacími údaji. Tento přístup byl použit např. v API služeb Evernote
[26].

3.3.3.2 Autorizace

Tato kapitola rozšiřuje část Autentizace (3.3.3.1). Autorizace je proces, při
kterém dochází k rozhodnutí, zda daný uživatel či skupina uživatelů má pří-
stup k určitému zdroji, v našem případě službě. Autorizaci předchází právě
autentizace, což je proces prokázání totožnosti.

REST
V případě služeb REST se můžeme opět obrátit pouze na možnost HTTP a

použitého webového kontejneru. V mém případě je možné v souboru web.xml
nadefinovat <security-constraint> pro různé URL a přiřadit jim odlišné
povolené role. Dále pak v souboru tomcat-users.xml tyto role vyrobit a přiřa-
dit do nich konkrétní uživatele. Při nastavení (viz ukázka 11 + odpovídající
nastavení v deskriptoru web.xml) pak dochází k chování, kdy účet admin má
přístup jak ke službě recursive, tak ke službě simple. Uživatel simple má
však přístup pouze ke službě simple, pokročilá služba vrací HTTP Status
403 - Access to the requested resource has been denied.

1 ...
2 <role rolename="admin"/>
3 <role rolename="simple"/>
4 <user username="admin" password="admin"
5 roles="admin,simple"/>
6 <user username="simple" password="simple"
7 roles="simple"/>
8 ...

Listing 11: Ukázka uživatelských účtů a jejich rolí v souboru tomcat-users.xml.

SOAP
Autorizaci SOAP služeb můžeme na úrovni HTTP ošetřit obdobným způ-

sobem, jako jsme tomu udělali u REST služeb (3.3.3.2). Pouze je třeba upravit
URL adresy.
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Autorizace pomocí WS-Policy
Autorizace pomocí WS-Policy není možná - standard se o této možnosti

nezmiňuje [98]. Ve WSDL je možné na úrovni jednotlivých operací přiřadit
specifickou WS-Policy. Bohužel však na úrovni validátoru máme přístup pouze
ke jménu a heslu a nejsme zde schopni rozeznat, o jaké volání metody se jedná.
Toto bychom byli schopni obejít definicí více custom validátorů pro konkrétní
operace. Bohužel více validátorů definovat nelze (při definici více validátorů
je stejně použit pouze jeden, ověřeno pomocí debuggeru).

Thrift
V případě Thriftu můžeme zcela navázat na část autentizace (3.3.3.1).

Protože Thrift (ani nižší vrstvy, nad kterými je postaven) nepodporuje auten-
tizaci, nemůže podporovat ani autorizaci (nutnou podmínkou pro určení, zda
je subjekt oprávněn něco provést, je rozpoznání samotného subjektu).

Na druhou stranu naše ruční autentizace je velmi jednoduše o autorizaci
rozšiřitelná. Na úrovni Thriftu a rozhraní API se už nic nezmění, jde pouze o
otázku implementace. Je třeba doplnit následující:

1. Při generování tokenů a jejich uchování si musíme poznamenat, jaká úro-
veň oprávnění je tokenu přiřazena. Tuto informaci přitom převezmeme
z oprávnění daného uživatelského účtu. Uživatelské účty spolu s jejich
ACL pak můžeme načítat např. z databáze.

2. Při ověřování tokenů musíme navíc u jednotlivých operací ověřit, zda jde
o token s oprávněním vykonat tuto operaci.

3.3.3.3 Šifrování

REST
Jak již bylo nastíněno v části Autentizace (3.3.3.1), technologie REST

nepodporuje sama o sobě šifrování. Protokol HTTP, nad kterým je REST
postaven, ale zabezpečit lze. Konkrétně nám pouze stačí použít verzi protokolu
HTTPS, což je klasický protokol HTTP s jedním podstatným rozdílem, a sice
že je pro transport dat místo protokolu TCP použit zabezpečený SSL/TLS.

Pokud používáme Basic HTTP authentication a chceme si být jisti, že bu-
dou uživatelé zasílat svá hesla jen po zabezpečené lince (ale přitom z nějakého
důvodu nechceme úplně vypnout HTTP konektor), je třeba v souboru web.xml
přepnout nastavení přenosu přístupových údajů (značka transport-guarantee)
z NONE na CONFIDENTIAL. Nyní bude uživatel vždy automaticky přesmě-
rován na zabezpečenou verzi aplikace a jím zadané přihlašovací údaje nebude
možné odposlechnout, viz ukázka C.5.

36



3.3. Specifikace kritérií a realizace měření

SOAP
SOAP můžeme při provozu na protokolu HTTP zabezpečit stejným způ-

sobem, jako technologii REST (3.3.3.3). Ve chvíli, kdy máme zabezpečenou
transportní vrstvu, nemusí nás z pohledu zabezpečení zajímat, jakou techno-
logii nad ní používáme – vše bude zabezpečené.

SOAP nám však nabízí více možností, jak službu zabezpečit, které můžeme
využít např. z následujících (a dalších) důvodů:

1. Provozujeme SOAP nad jiným protokolem, než je HTTP, např. JMS či
UDP.

2. Za účelem zvýšení výkonu nechceme šifrovat celou SOAP zprávu, ale
pouze její část (např. pokud bychom chtěli zabezpečit pouze přenos při-
hlašovacích jmen a hesel, nemá smysl zabezpečovat celou zprávu).

3. Chceme mít šifrování více pod kontrolou s možností volby – jiný šifrovací
algoritmus, jiný způsob výměny hesla.

4. Máme další rozšiřující požadavky na zabezpečení informací, např. jejich
podepsání.

5. Chceme vše řešit cestou SOAP, pokud to protokol umožňuje – nábožen-
ské důvody.

Šifrování pomocí WS-Security
Konfigurace šifrování na úrovni SOAP není jednoduchá, nicméně lze pro-

vést ve WSDL souboru. Pro účely tohoto testu bylo opět použito Metro,
především jeho část implementující WS-Security - WSIT9. Podobně jako při
konfiguraci autentizace, i zde je třeba vytvořit příslušné WS-Policy, viz zkrá-
cená ukázka 12. Navíc je třeba ve WSDL souboru uvést cestu k truststore a
keystore.

Je možné konfigurovat mnoho věcí. Např. můžeme přidat značku, která
vyžaduje šifrování podpisu, dále můžeme ovlivnit, zda bude nejdřív zpráva
šifrována a až poté podepisována či naopak, nebo si vyžádat vložení časové
značky (u které pak můžeme kontrolovat dobu vypršení a staré zprávy pova-
žovat za prošlé). Je možné také zvolit tzv. „Algorithm Suite“, který určuje,
jaký algoritmus bude použit pro šifrování, jak bude vypadat podpis či jakým
způsobem bude prováděna výměna klíčů. Uvádím některé pro příklad: [33]

∙ Basic128 - šifrování Aes128, výměna klíčů RSA, podpis PSha1L128

∙ TripleDes - šifrování TripleDes, výměna klíčů RSA, podpis PSha1L192
9Web Services Interoperability Technologies
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1 ...
2 <sp:AsymmetricBinding>
3 <wsp:Policy>
4 <sp:InitiatorToken>
5 <wsp:Policy>
6 <sp:X509Token
7 sp:IncludeToken="nameSpaceOmmited">
8 <wsp:Policy>
9 <sp:WssX509V3Token10 />

10 </wsp:Policy>
11 </sp:X509Token>
12 </wsp:Policy>
13 </sp:InitiatorToken>
14 ...
15 <sp:AlgorithmSuite>
16 <wsp:Policy>
17 <sp:Basic128 />
18 </wsp:Policy>
19 </sp:AlgorithmSuite>
20 ...
21 <sp:IncludeTimestamp/>
22 <sp:EncryptSignature/>
23 <sp:OnlySignEntireHeadersAndBody/>
24 </wsp:Policy>
25 </sp:AsymmetricBinding>
26

27 ...
28

29 <ssp:TrustStore type="JKS" storepass="mypass"
30 sunwsp:visibility="private"
31 location="C:/path/to/keystore/serviceKeystore.jks"/>
32 ...

Listing 12: Ukázka konfigurace WSDL pro šifrování.

∙ Basic256Sha256Rsa15 - šifrování Aes256, výměna klíčů RSA, podpis
PSha1L192

Jak již bylo zmíněno, je také možné definovat, jaké části zprávy budou
šifrovány a podepisovány (pak je ale třeba odebrat značku OnlySignEntire-
HeadersAndBody, která podepisování pouze částí těla či hlavičky zakazuje).
Uvádím příklad konfigurace šifrování pouze části zprávy, pro podepisování vy-
padá záznam ve WSDL velmi obdobně – viz ukázka 13.
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1 <sp:EncryptedParts xmlns:sp="nameSpaceOmmited">
2 <sp:Header/>
3 <sp:Attachments/>
4 <sp:Body Name="email"
5 Namespace="http://soap.thesis.danekant.fit.cvut.cz/"/>
6 </sp:EncryptedParts>

Listing 13: Ukázka konfigurace WSDL pro šifrování celé hlavičky, všech příloh
a v těle pouze části s jménem „email“.

Thrift
Jak bylo ukázáno na obrázku 3.9, Thrift se skládá z několika vrstev, při-

čemž je možné si pro každou vrstvu vybrat z několika variant, podle konkrét-
ních potřeb. Pro zajištění šifrovaného přenosu dat nás bude zajímat vrstva
Transport. Stačí nám jak na straně serveru, tak na straně klienta použít již
hotovou implementaci TSSLTransportFactory (a samozřejmě poskytnout
truststore a keystore s certifikáty a privátními klíči). Praktická ukázka je k
vidění pod referencí 14.

1 ...
2 TSSLTransportFactory.TSSLTransportParameters params =
3 new TSSLTransportFactory.TSSLTransportParameters();
4

5 params.setKeyStore("keystore.jks", KEYSTORE_PASSWORD);
6

7 TServerSocket serverTransport = TSSLTransportFactory.
8 getServerSocket(7911, 10000, InetAddress.
9 getByName("localhost"), params);

10

11 ThriftDataBenchmark.Processor<ThriftDataBenchmarkHandler>
12 processor = new ThriftDataBenchmark.
13 Processor<ThriftDataBenchmarkHandler>(
14 new ThriftDataBenchmarkHandler());
15

16 TServer server = new TThreadPoolServer(
17 new TThreadPoolServer.Args(serverTransport).
18 processor(processor));
19 server.serve();

Listing 14: Ukázka konfigurace a spuštění zabezpečeného Thrift serveru na
protokolu SSL.
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3.3.3.4 Typová kontrola

V této kategorii testujeme, zda daná technologie umožňuje definici datových
typů (primitivních i složených) jak pro komunikační rozhraní, tak i pro sa-
motné přenášené objekty (ostatně i tyto jsou v případě služeb součástí roz-
hraní). Zajímá nás především, jestli je možné dodržování definovaných dato-
vých typů automaticky vyžadovat a kontrolovat. Dále nás zajímají také po-
kročilé kontroly, např. na velikosti kontejnerů apod.

REST
V případě REST jsme odkázání na vlastní implementaci kontroly dodržo-

vání datových typů. U jednoduchých GET volání může obsah případných pa-
rametrů upravit každý uživatel, schopný používat webový prohlížeč. U ostat-
ních metod (POST, PUT, ...) už pro ruční vytvoření dotazu uživatel potřebuje
pokročilejší znalosti, ale udělat to jednoduše lze.

Vzhledem k masové rozšířenosti REST však situace není až tak špatná a
místo vlastní ruční implementace nám postačí použít nějaké praxí otestované a
zavedené řešení. Jednou takovou možností na platformě Java je již zmiňovaný
framework Jersey. Při použití Jersey je pouze třeba použít příslušné anotace
a vstupy budou automaticky validovány, viz ukázka 15.

1 @POST
2 @Path("/")
3 @Produces(MediaType.TEXT_XML)
4 public String createSimpleCompany(
5 @Valid SimpleCompany toSave) {
6 // saving the company here
7 return UUID.randomUUID().toString();
8 }
9

10 ...
11 // annotations in SimpleCompany object to define constrains
12 @Digits(fraction = 0, integer = 10)
13 @NotNull
14 private Integer ICO;

Listing 15: Ukázka automatické validace vstupů REST služby pomocí anotace
@Valid frameworkem Jersey.

Následně při zaslání hodnoty ICO jiného než číselného typu, dojde k
výjimce javax.activation.UnsupportedDataTypeException. Typovou kontrolu
tedy lze provést, je však třeba použít framework třetí strany či vlastní im-
plementaci.
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Anotace, které je možné použít, nalezneme v nativním balíčku javax. va-
lidation.constraints, jako další příklad uvádím např. anotaci @Size, kterou je
možné použít pro omezení minimální i maximální velikosti jak řetězců, tak
kolekcí, polí a map. Kromě dalších je zde např. anotace pro ověření, zda je
datum v budoucnosti, či zda řetězec odpovídá regulárnímu výrazu. Navíc je
možné si vytvořit i vlastní validační anotace a vyrobit např. validátor @Email,
který bude kontrolovat pole na obsah e-mail adresy. [22]

SOAP

1 ...
2 <xs:element name="DIC">
3 <xs:simpleType>
4 <xs:restriction base="xs:string">
5 <xs:maxLength value="20"/>
6 </xs:restriction>
7 </xs:simpleType>
8 </xs:element>
9 ...

10 <xs:element name="executives" type="tns:person" nillable="true"
11 minOccurs="0" maxOccurs="3"></xs:element>
12 ...

Listing 16: Ukázka definice typů a omezení u SOAP služby.

U SOAP je situace poměrně jasná – datové typy definujeme na úrovni
WSDL souboru, konkrétně v přidruženém XSD schématu – viz ukázka 16.
Námi použitá SOAP implementace potom tyto informace použije k validaci
vstupů. V případě, že nejsou dodané korektní vstupy, klient dostane odpověď
popisující chybu – viz ukázka 17. V tomto testu jsme se pokusili na vstupu
zaslat textový řetězec místo typu int.

1 ...
2 <S:Fault xmlns:ns4="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
3 <faultcode>S:Server</faultcode>
4 <faultstring>For input string: "123s45"</faultstring>
5 </S:Fault>
6 ...

Listing 17: V tomto případě došlo k chybě při pokusu o převod řetězce
"123s45"na číselnou hodnotu.

Pomocí XSD můžeme provádět poměrně rozsáhlé kontroly, od primitivních
typů, přes délky řetězců či kolekcí (minOccurs, maxOccurs), až po regulární

41



3. Realizace

výrazy. [101] Je dobré připomenout, že ne všechny SOAP implementace au-
tomaticky kontrolu provádějí, např. framework Axis verze 1 kontrolu zpráv
oproti XSD z výkonnostních důvodů neprováděl (Axis 2 již provádí). Obdobně
u implementací CXF a Metro je třeba validaci explicitně zapnout [66].

Thrift
Pro Thrift máme předgenerovaný klient a server a rozhraní včetně dato-

vých typů je tak poměrně pevně definováno na úrovni daného programovacího
jazyka. Např. pro mnou testovaný jazyk Java, který je staticky typovaný (není
tedy možné přiřadit např. do proměnné typu int hodnotu typu double - takový
program by nešel zkompilovat) tedy není možné, ať už na straně klienta či na
straně serveru, odeslat jiný typ, než jaký je definovaný.

Primitivní datové typy podporované Thriftem jsou tyto:

∙ bool: booleovská hodnota (true nebo false)

∙ byte: 8-bit znaménkový integer

∙ i16, i32 a i64: 16-bit, 32-bit a 64-bit znaménkový integer

∙ double: 64-bit číslo s plovoucí desetinnou čárkou

∙ string: textový řetězec, kódovaný pomocí UTF-8

Složené typy je pak možné definovat v Thrift souboru (viz ukázka 18),
a stejně tak v tomto souboru definujeme samotné API včetně použití těchto
datových typů (viz předchozí ukázka 3).

1 ...
2 struct SimpleCompany {
3 1: string id,
4 2: string companyName,
5 3: Address address,
6 4: int ICO,
7 5: string DIC,
8 6: string phoneNumber,
9 7: string bankAccount,

10 8: string email,
11 9: string otherData
12 }
13 ...

Listing 18: Ukázka definice složeného typu v .thrift souboru.

Nicméně vzhledem k tomu, že data nemusí být posílána zašifrovaným způ-
sobem (3.3.3.3), je možné, že dojde k podvržení špatného datového typu po
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cestě. V druhé řadě je možné vygenerovat klienty i pro nestaticky typované
jazyky, jako je např. PHP. Na kontrolu na úrovni jazyka se tak nelze zcela
spolehnout.

Pro účely testu podvržení jiného datového typu jsem použil Thrift ser-
ver a klient používající TJSONProtocol, data tedy nejsou posílána v binární
podobě, ale ve formátu JSON. Data SimpleCompany pak na cestě vypadají
jako v ukázce 19. Následně jsem použil proxy pro komunikaci mezi klientem
a serverem, na které jsem po cestě podstrčil položce ICO (4. položka) řetězec
místo čísla. Výsledkem tohoto pokusu je výjimka „TProtocolException: Bad
data encounted in numeric data“. Typová kontrola je tedy ještě explicitně
prováděna nezávisle na použitém jazyku.

1 {"0":{
2 "rec":{
3 "1":{"str":"7f35aa6b-6eaa-49dc-b100-24b9e810b780"},
4 "2":{ "str":"N" },
5 "3":{"rec":{"1":{"str":"x"},"2":{"str":"J"},
6 "3":{"i32":168}}},
7 "4":{"i32":75260656},
8 "5":{"str":"CZ75260656"},
9 "6":{"str":"k"},

10 "7":{"str":"M"},
11 "8":{"str":"d"},
12 "9":{"str":"J"}
13 }}}

Listing 19: Ukázka Thrift instance SimpleCompany zakódované do formátu
JSON.

Je zde však možná pouze základní typová kontrola na úrovni primitiv-
ních a složených (kontrola povinných položek) datových typů. Nemáme zde
možnost automaticky kontrolovat např. délku řetězců či kolekcí nebo dokonce
provádět pokročilejší validaci na základě regulárních výrazů (např. e-mail).
Při tomto požadavku jsme odkázání na vlastní implementaci. Realizace by šla
provést pomocí výjimek, které můžeme pro každou Thrift službu definovat –
v implementaci tak vždy manuálně provedeme kontrolu vstupů a v případě
nevyhovění vyhodíme výjimku.

3.3.3.5 Politiky a dohlížení

V této kategorii je diskutováno, zdali je možné u jednotlivých technologií např.
kontrolovat a omezovat počty dotazů pro jednotlivé klienty či množství pře-
nesených dat. Jinak řečeno nastavovat API limity.
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REST
V případě REST se opět obrátíme na nižší úroveň – konkrétně na webový

server vyřizující HTTP požadavky. Pro server Apache existuje několik mo-
dulů, které je možné použít pro omezování počtu požadavků či množství pře-
nesených dat. Abychom tyto moduly mohli použít, musíme nejdříve zajistit
vyřizování HTTP požadavků webových serverem Apache a jejích delegování
na webový kontejner (Tomcat)10.

Toto lze zajistit jednoduše pomocí modulu mod_jk, který slouží právě
k zajištění komunikace mezi servery Apache a Tomcat. V testovacím pro-
středí jsem instalaci provedl s Apache verze 2.2 a mod_jk verze 1.2.37, urče-
ného pro Apache 2.2. Konfigurace vyžaduje na straně Apache soubory wor-
kers.properties a mod_jk.conf, který je následně importován v konfiguračním
souboru httpd.conf. Na straně serveru Tomcat by při standardní instalaci ne-
mělo byt potřeba nic nastavovat, protože příslušný AJP11 konektor je ve vý-
chozí instalaci aktivní.

Ve chvíli, kdy máme před aplikačním serverem webový server Apache,
můžeme využívat všechny moduly pro něj dostupné. Pro náš problém jsou
relevantní především tyto:

∙ mod_cband – http://dembol.org/blog/mod_cband/ : Modul sloužící
pro omezování uživatelů na základě množství přenesených dat za dané
období či množství požadavků za vteřinu. Lze konfigurovat, zda bude
server vracet chybovou hlášku 509 Bandwidth Limit Exceeded či pouze
např. omezí pro dané spojení přenosovou rychlost. Lze i např. nastavit
rozdělení přiděleného objemu dat na menší části, tak aby klient nemohl
vyčerpat celou hranici během krátké doby.

∙ mod_qos – http://opensource.adnovum.ch/mod_qos/ : Tento modul
nabízí kromě mnoha jiného i možnost omezení počtu požadavků za de-
finovaný čas.

∙ mod_evasive : Modul slouží především jako obrana proti DDoS úto-
kům. Limituje klienty při opakovaných požadavcích na stejný zdroj, či
při příliš velkém počtu konkurenčních spojení.

Praktický test jednotlivých modulů pro webový server Apache je nad rá-
mec této práce a nebyl proto proveden.

SOAP
U technologie SOAP se budeme muset v této kategorii také obrátit na nižší

úroveň, tedy situaci vyřešit při použití SOAP přes HTTP stejným způsobem,
jako v případě REST.

10nebo aplikační server
11Apache JServ Protocol je binární protokol, který slouží pro propojení příchozích poža-

davků z webového serveru na aplikační server, běžícího za ním (proxy).
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Existuje rozšíření standardu WS-* jménem WS-MediationPolicy od IBM,
jde však pouze o proprietární rozšíření, používané v komerčních produktech
WebSphere DataPower SOA Appliances. Na těchto zařízeních je pak možné
na úrovni WSDL definovat např. omezení na 300 zpráv za minutu apod. [52]
WS-MediationPolicy však není součástí standardu a veřejně dostupné SOAP
implementace jej neimplementují.

Thrift
Obdobně nevalná situace panuje i v případě Thriftu, kde nám nezbývá nic

jiného, než využít autentizační token (viz 3.3.3.1) a politiky vymáhat ručně
v závislosti na něm (jiná možnost je vyrobit si dekoratér pro TProcessor, kde
se v metodě process můžeme dostat k IP adrese klienta - je zde však velmi
omezeno, jak informovat klienta o původu problému.

3.3.4 Efektivita vývoje

3.3.4.1 Šíře potřebných znalostí pro vývojáře

V této kategorii je prověřeno, jaké technologie vývojář musí znát, pro vytvoření
alespoň základní (ale i pokročilé) služby. Zajímá nás také, do jaké hloubky
tyto technologie musí ovládat. Složitostí studia jednotlivých technologií se
dále zabývám v části „Rychlost učení“ 3.3.4.2.

V případě všech třech zmiňovaných technologií je vhodné být obeznámen
s užitím nějakého vývojového prostředí, jako je např. Eclipse či NetBeans. Ne-
jedná se o nutnou podmínku, avšak bez vývojového prostředí se nám vytváření
libovolné služby velmi zkomplikuje.

REST
REST technologie je poměrně jednoduchá a její velká výhoda je v tom, že

pokud potřebujeme vytvořit jen jednoduchou službu, vystačíme si jen s oprav-
dovými základy. Díky abstrakci HTTP od transportní vrstvy nepotřebujeme
ani znalost protokolů nižší úrovně, jako je např. TCP/IP. Následuje seznam
základních potřebných znalostí:

∙ HTTP – Pro vytvoření jednoduché REST služby potřebujeme základní
znalost protokolu HTTP. Minimálně potřebujeme znát jeho architekturu
(klient-server), jaké metody volání nabízí, a také jak vypadá HTTP do-
taz a HTTP odpověď (ideálně včetně základních hlaviček).

∙ XML/JSON – Je třeba znát princip alespoň jednoho z těchto nejpou-
žívanějších přenosových formátů (pokud si neplánujeme vytvořit formát
vlastní). Pro základní použití si vystačíme pouze se znalostí, jak vytvo-
řit jednoduchý validní dokument a jeho skladbu (značky a atributy pro
XML, páry klíč-hodnota pro JSON). Pro pokročilejší aplikace se nám
bude hodit také znalost XSD či JSON format pro validaci zpráv.
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∙ Servery – Abychom mohli provozovat REST službu, potřebujeme webový
server či webový kontejner. Pro základní službu nám bude postačovat
pouze základní konfigurace. Také potřebujeme pouze vědět, jakým způ-
sobem na něm aplikaci spustit. Pro pokročilejší funkce, jako je např.
autentizace či cachování budeme potřebovat ovládat pokročilejší konfi-
guraci serveru a instalaci zásuvných modulů.

∙ Programování – Pakliže použijeme programovací jazyk Java, bude nám
postačovat znalost fungování Servletů. Např. u jazyka PHP je situace
ještě jednodušší. Pro pokročilejší a přehlednější programování se nám
bude hodit především práce s XML („marshaling / unmarshaling“) a
dále schopnost integrovat do naší aplikace knihovny třetích stran. Za
tímto účelem nám může posloužit např. technologie Maven, ale vysta-
číme si i s manuálním vložením požadovaných knihoven. Pokročilejší
ovládání programovacího jazyka (např. toho, jak fungují anotace) je
vhodná, avšak vývojář se obejde i bez toho.

∙ REST – Samotná technologie není příliš náročná na množství znalostí.
Postačuje znát její princip v rozsahu odpovídající části „Popis srovnáva-
ných technologií“ (2.1) této diplomové práce. Navíc je vhodné se zaměřit
na podrobnosti správné tvorby uniromního rozhraní.

∙ WADL – Pokud chceme poskytovat také technický popis služby, musíme
ovládat jazyk WADL. Pří postupu tvorby webové služby odzdola (tedy
tak, že začneme psaním zdrojového kódu) si jej však můžeme nechat
vygenerovat nějakým frameworkem.

Web Services
Technologie Web Services je náročná na pochopení a použití technologií v

ní obsáhlé (SOAP, WSDL, UDDI, standardy WS-*). Její závislost na techno-
logiích třetích stran je však podobná technologii REST. SOAP službu nebu-
deme většinou implementovat na zelené louce, ale použijeme nějaký framework
(např. CXF, Axis, Metro či další), který nás odstíní od nutnosti znalosti ně-
kterých technologií nižších úrovní. Naopak nás potom ale nutí ovládat daný
framework. Následuje seznam základních potřebných znalostí:

∙ Transportní vrstva (HTTP) – Při použití SOAP přes HTTP - viz
REST. Při použití jiné přenosové vrstvy je třeba znát danou technologii.
Může to být např. JMS, UDP, SMTP či další. Jak bylo zmíněno výše,
při použití některého ze SOAP frameworků, může být použití jiné trans-
portní vrstvy zcela transparentní a nevyžaduje tak žádnou pokročilejší
znalost dané technologie.
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∙ XML – Je potřeba pokročilejší znalost XML, neboť je SOAP na této
technologie založeno. Je vhodné chápat také princip XSD a jmenných
prostorů v XML.

∙ Servery – Pro provoz SOAP služby potřebujeme webový server či webový
kontejner (v případě Java aplikací). Stejně jako v případě REST nám
bude postačovat pouze základní konfigurace.

∙ Programování – Při použití SOAP přes HTTP jsou požadavky velmi
obdobné, jako u technologie REST. Při použití jiné transportní vrstvy
budeme potřebovat znalost různých specifických tříd (např. Datagram-
Socket pro UDP či BrokerService pro JMS). Jednodušší je zde naučit se
pracovat s nějakou existující implementací SOAP, jako je např. ta nachá-
zející se přímo v Javě, či v nějakém frameworku třetí strany, jako je CXF
apod. Pro vytvoření základní služby pomocí nativní Java implementace
SOAP potřebujeme pouze přidat anotace do třídy reprezentující službu
a vytvořit jednoduchý konfigurační (XML) soubor, kde vyjmenujeme
tyto anotované třídy.

∙ SOAP – Při znalosti XML a jmenných prostorů je základní struktura
SOAP obálky jednoduchá.

∙ WSDL – WSDL je poměrně rozsáhlá technologie, můžeme si jej však
nechat vygenerovat nějakým frameworkem.

∙ UDDI – Komunikace s UDDI registrem probíhá pomocí SOAP zpráv.
Základní princip UDDI není složitý.

∙ Standardy WS-* – Široká škála standardů, pro základní službu však
není třeba zabíhat příliš do hloubky těchto přídavných standardů.

Thrift
Technologie Thrift nabízí velmi dobrou abstrakci od všech dalších techno-

logií a vrstev třetích stran (především díky svému generátoru). Pro vytvoření
jednoduché Thrift služby nám proto postačuje pouze znalost cílového progra-
movacího jazyka a technologie samotné. Thrift generuje i samotný server (ne
pouze aplikační kód serverové strany), nepotřebujeme tak Thrift službu spouš-
tět na žádném serveru třetí strany. Následuje seznam základních potřebných
znalostí:

∙ Programování – Do vygenerovaného kódu je třeba pouze doplnit im-
plementaci. Samotná složitost implementace se samozřejmě může velmi
lišit, princip její integrace je však jednoduchý. Při základním použití si
zcela vystačíme se základními konstrukty Java SE a POJO.
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∙ Thrift – Základní koncept technologie Thrift je popsán na pouhých
třech stránkách.

∙ Thrift IDL – Syntaxe Thrift IDL jazyka pro popis rozhraní je popsána
na pouhých třech stránkách a s dostupnými příklady není těžké si jí
osvojit.

∙ Thrift generátor – Základní užití je ukázáno v části „Popis srovnáva-
ných technologií“ (2.1) této diplomové práce a s tímto si vystačíme ve
většině případů.

Situace se zkomplikuje ve chvíli, kdy se rozhodneme provést vlastní im-
plementaci některé z vrstev Thrift (Server, Processor, Protocol, Transport).
V tom případě budeme potřebovat znalost té cílové technologie, pro kterou
provádíme implementaci. Např. pokud se rozhodneme, že nám nevyhovuje
žádný z dostupných Thrift formátů (binární, JSON,...), a budeme chtít vytvo-
řit Procesor pro formát XML (který v Thrift není implementován), budeme
potřebovat znalost XML. Toto však není standardní požadavek, jaký vývojář
obvykle potřebuje.

3.3.4.2 Rychlost učení

V této kategorii subjektivně hodnotíme, kolik času musí vývojář strávit stu-
diem, aby mohl vytvořit základní i pokročilejší službu. Kapitola úzce souvisí
s předchozí částí – „Šíře potřebných znalostí pro vývojáře“ 3.3.4.1. Toto sub-
jektivní hodnocení může být velmi ovlivněno existujícími znalostmi vývojáře
a zde je provedeno z mého pohledu, jakožto studenta/vývojáře s následujícími
relevantními zkušenostmi:

∙ REST – V minulosti jsem již psal aplikace využívající i realizující REST
služby (jednotky až desítky užití).

∙ Web Services (SOAP) – Pouze jediná (poměrně jednoduchá) prak-
tická zkušenost. Teoretické znalosti z předmětů ČVUT FIT, jako je např.
„Webové služby a middleware“ či „Web 2.0“.

∙ Thrift – První seznámení až v rámci této práce.

∙ HTML/XML/HTTP – První seznámení a pokusy > 10 let. Hlubší
znalosti > 5 let.

∙ Programování – První jednoduché webové aplikace (jazyk PHP, pouze
funkcionálně) > 8 let. Hlubší znalosti a OOP (především Java) > 5 let.

Rychlost učení jsem se však snažil odhadovat při uvažování minimálních
vstupních znalostí – lehce pokročilou znalost použitého programovacího ja-
zyka.
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REST (odhadová tabulka: 3.1)
U technologie REST se vývojář musí seznámit se základy HTTP, XML/J-

SON a spuštěním aplikací na serveru, což může různých lidem bez předchozích
znalostí zabrat řádově jednotky hodin až dní (v závislosti na hloubce požado-
vaných znalostí).

Integrace frameworku typu Jersey by nemělo pro základní službu trvat
déle, než jednotky hodin. Framework Jersey je velmi dobře zdokumentován,
včetně funkčních ukázek, které vývojář může použít, jako odrazový můstek.

V případě, že je k dispozici WADL, vývojář může použít generátor služeb
ve vývojovém prostředí. Celkový objem všech informací, které musí vývojář
vstřebat pro vytvoření složitějších služeb, také není příliš obsáhlý (HTTP
hlavičky, XSD, konfigurace serveru, software třetích stran). Objem je však
větší, než u technologie Thrift.

Technologie Doba studia (man-day)

HTTP 1 den

XML/JSON 1 den + 0,5 dne

Servery 0,5 dne

REST 0,5 dne

WADL 0,5 dne

Programování Již předpokládaná (lehce po-
kročilá) znalost.

Celkem 4 dny

Tabulka 3.1: Tabulka odhadované minimální doby studia pro vytvoření zá-
kladní RESTful služby.

SOAP (odhadová tabulka: 3.2)
Obdobně jako u technologie REST, i zde se vývojář musí seznámit se

základy HTTP, XML a spuštěním aplikací na serveru (řádově jednotky hodin
až dní, v závislosti na hloubce požadovaných schopností). U technologie SOAP
je rozsah potřebných znalostí největší z důvodu obsáhlého SOAP standardu a
specifikaci WSDL. Pro základní implementaci je však možné dohledat mnoho
funkčních příkladů a není třeba číst specifikaci celou.

Integrace frameworku typu CXF by opět nemělo pro základní službu trvat
déle, než jednotky hodin. Framework CXF je velmi dobře zdokumentován,
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včetně funkčních ukázek.
V případě, že je k dispozici WSDL, je možné použít generátor služeb ve

vývojovém prostředí. K vytvoření složitějších služeb pak může vývojář potře-
bovat mnoho dalších dní, v závislosti na tom, jaké WS-* standardy je třeba
použít (a jaké množství). Pro příklad pokročilá konfigurace zabezpečení služby
pomocí standardu WS-Security (autentizace, šifrování pouze částí zpráv, ...),
a její řádné odladění, může samo o sobě zabrat řádově několik dní (záleží na
zkušenostech vývojáře).

Technologie Doba studia (man-day)

Transportní
vrstva (HTTP) 1 den

XML 2 dny

Servery 0,5 dne

SOAP 1 den

WSDL 2 dny

UDDI Není pro základní službu po-
třeba.

Standardy WS-* Není pro základní službu po-
třeba.

Programování Již předpokládaná (lehce po-
kročilá) znalost.

Celkem 6,5 dne

Tabulka 3.2: Tabulka odhadované minimální doby studia pro vytvoření zá-
kladní Web Services služby.

Thrift (odhadová tabulka: 3.3)
Jak bylo předesláno, u technologie Thrift vývojář potřebuje pouze znalost

cílové programovacího jazyka. Kromě toho je třeba pochopit .thrift IDL jazyk,
který je používán k popisu těchto služeb. Na oficiální stránce jsou však k dis-
pozici ukázky a dokumentace, na základě kterých vývojář dokáže popsat svojí
první službu velmi rychle. Samotné použití Thrift generátoru je jednoduché a
pro použití vygenerovaného kódu též existují ukázky.

Obecně není dokumentace technologie Thrift příliš rozsáhlá (existuje jen
základní dokumentace IDL jazyka). Především pokud chce vývojář experimen-
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tovat s použitím speciálních druhů serverů či transportních vrstev, je odkázán
pouze na informace od třetích stran (jako je např. server Stack Overflow).

Celkově je rychlost učení u technologie Thrift dobrá. I bez jakékoliv před-
chozí znalosti by měl být vývojář schopný spustit jednoduchou službu v řádu
jednotek hodin (v závislosti na složitosti požadované služby). Celkový objem
všech informací, které musí vývojář vstřebat pro vytvoření pokročilejších slu-
žeb, není o moc větší, než u služby základní.

Technologie Doba studia (man-day)

Thrift 0,25

Thrift generátor 0,125

Thrift IDL 0,25

Programování Již předpokládaná (lehce po-
kročilá) znalost.

Celkem 0,625 dnu

Tabulka 3.3: Tabulka odhadované minimální doby studia pro vytvoření zá-
kladní Thrift služby.

3.3.4.3 Existence nástrojů pro podporu vývoje

Nástrojům a postupům pro generování serverů a klientů se práce věnuje v
částech „Možnosti popisu z technického pohledu“ 3.3.2.1 a „Nástroje na gene-
rování klienta a serveru“ 3.3.4.6. Nástrojům na generování provozu a obecně
testování služeb pak v sekcích „Debugging implementované služby“ 3.3.4.4 a
„Nástroje na profiling implementované služby“ 3.3.4.5.

V této části se zbývá zaměřit na nástroje usnadňující samotný návrh slu-
žeb.

REST
Pro návrh REST služeb neexistuje mnoho vizuálních nástrojů pro tvorbu

WADL či přímo generování implementace samotné služby. Důvodem je, že
vývojáři mohou mít velmi různorodé požadavky při tvorbě REST služeb, pro
kterou neexistuje žádný standard. Základní vizuální editor WADL (formát se
specifikací) by však mělo být možné vytvořit.

Jediný software na podporu návrhu REST služeb, jaký se mi podařilo na-
lézt, je MyEclipse Web Services Eclipse plugin http://www.myeclipseide.com/
module-htmlpages-display-pid-10.html. Tento komerční nástroj nabízí zá-
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kladní vizuální editor REST služby, ze kterého je následně vygenerována Jer-
sey služba (a Jersey dále automaticky generuje WADL).

SOAP
Při návrhu SOAP služby odshora (tedy tak, že začneme psaním WSDL)

můžeme použít grafický editor WSDL souborů, integrovaný do Eclipse IDE.
Editor umožňuje vytváření koncových bodů a metod, včetně definování no-
vých složených datových typů – viz obrázek 3.10. V grafickém editoru ale
nejsou implementovány pokročilejší specifikace, popsané např. ve WS-Policy.
Podobný nástroj nabízí i vývojové prostředí NetBeans.

Obrázek 3.10: Ukázka návrhu SOAP služby pomocí návrháře v Eclipse.

Další (komerční) možností je software XMLSpy od společnosti Altova –
viz obrázek C.6. Tento nástroj nabízí vše, co návrhář v Eclipse, ale s (dle mého
názoru) lépe zpracovaným uživatelským rozhraním. Také však nepodporuje
např. konfiguraci zabezpečení služby na úrovni grafického editoru.

Thrift
Pro Thrift neexistuje žádný grafický návrhář, je tomu proto, že je tato

technologie na rozdíl od SOAP či REST ještě poměrně mladá (Apache pro-
jektem se Thrift stal až v roce 2010) a méně rozšířená. Jediným pomocným
nástrojem je momentálně Thrift 4 Eclipse Plugin, což je (jak název napovídá)
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plugin do Eclipse, rozšiřující základní plain-text editor o zvýrazňovač syntaxe
a minimalizaci (skrývání) souvislých bloků v .thrift popisech služeb.

3.3.4.4 Debugging implementované služby

V této kategorii sledujeme existenci nástrojů, umožňující nahlédnutí do struk-
tury a obsahu zpráv zasílaných mezi klientem a serverem12. Zajímá nás také,
zda jde o externí nástroj či jde o součást či plugin vývojového prostředí.

REST
Důležitou součástí debuggingu je možnost vytvářet požadavky na službu

dle požadavků. Pro REST je k dispozici opravdu celá řada nástrojů a není
možné v rámci této diplomové práce všechny otestovat.

Základním testovacím nástrojem zde může být obyčejný internetový pro-
hlížeč - pro zasílání GET požadavků. Pokud však máme složitější službu,
potřebujeme mít pod kontrolou také HTTP hlavičky a mít možnost vytvářet
požadavky metodami POST, PUT, DELETE, HEAD, OPTIONS a PATCH
(popř. také TRACE a CONNECT ). [93] Pro tyto účely je možné použít např.
zásuvný modul do internetového prohlížeče Chrome - Dev HTTP Client
(opět, podobných modulů je mnoho, tento je mnou otestovaný). Pro příklad
uvádím ještě některé další oblíbené testovací HTTP (REST) klienty: [50]

∙ SoapUI (http://www.soapui.org/) – Jde o pokročilý desktopový ná-
stroj pro testování RESTful i SOAP služeb. Umožňuje simulovat („mock“)
ještě neexistující služby, což z něj dělá výborný nástroj i pro vývoj.
Služby umí rozpoznat na základě WADL (WSDL) a předpřipravit tes-
tovací metody. SoapUI také umožňuje vytvářet testy a ty sdružovat do
testovacích scénářů, které lze uceleně spouštět.

∙ cURL (http://curl.haxx.se/) – Jde o základní klient do příkazové
řádky. Vhodný pro základní testy např. ze serveru, kde není k dispo-
zici GUI. Na pokročilé testování je vhodný v kombinaci se skriptovacím
jazykem.

∙ rest-client (https://code.google.com/p/rest-client/) – Základní
desktopový HTTP klient s možností volby všech HTTP metod a na-
stavení HTTP hlaviček. Je zde také podpora pro HTTP autentizaci a
SSL. Umožňuje také přímo v jazyku Java napsat a spustit test – chybí
však doplňování zdrojového kódu.

∙ HTTP4e (http://www.ywebb.com/) – Eclipse plugin s plnou kontrolou
všech aspektů HTTP požadavků. Nabízí doplňování obsahu, podobně

12V těchto testech nezmiňujeme program Wireshark (http://www.wireshark.org/), pro-
tože se jedná o příliš obecný a nízko-úrovňový nástroj. Wireshark můžeme použít vždy, na
všechny SOA technologie, nás ale spíše zajímají jednodušší a specializovanější nástroje.
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jako známe z programování (např. hlaviček a MIME typů). Umožňuje
také generování např. do aplikace JMeter pro výkonnostní testování.

Druhým krokem je potom nástroj na zachytávání zpráv mezi klientem a
serverem, tak abychom mohli nezávisle na naší implementaci při debuggingu
ověřit, že server i klient zasílá očekávané zprávy. Pro tyto účely je možné
použít TCP monitor vývojového prostředí Eclipse (je součástí standardní
instalace JavaEE verze), popř. program TCPmoon.

Toho samého můžeme dosáhnout i v TCP monitoru v Eclipse (pro editaci
hlaviček a samotné URL požadavku musíme kliknout na zobáček vpravo na-
hoře a zvolit „Show Header“). Na obrázku 3.11 tato možnost nebyla zvolena,
a proto můžeme modifikovat pouze tělo dotazu. Také je zde možnost znovu
zaslat modifikovaný požadavek.

Je dobré zmínit, že u obou monitorů je vždy třeba specifikovat URL, port
služby a port, pod kterým bude služba přístupná skrze monitor. Klient tedy
musí se službou komunikovat prostřednictvím monitoru (použít port moni-
toru), pokud chceme zachytávat jeho zprávy.

Obrázek 3.11: Ukázka zachycení požadavku a odpovědi v Eclipse pomocí TCP
monitoru.

SOAP
Pro generování SOAP zpráv libovolného tvaru a přijímání odpovědí mů-

žeme použít např. jeden z nástrojů zmíněných v sekci „Nástroje na profiling
implementované služby“ 3.3.4.5.

Pro zachytávání zpráv můžeme použít (zcela stejným způsobem jako v
případě technologie REST) TCP monitor v Eclipse či program TCPmoon.
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Kromě toho existuje i např. komerční produkt XMLSpy od společnosti
Altova (e399 professional verze či e799 enterprise verze, s možností stažení
30 denní zkušební verze zdarma). Průběh debuggingu je možné vidět na ob-
rázku 3.12. Použití tohoto nástroje je intuitivní, pouze stačí zvolit SOAP ->
Soap Debugger Session a dále zadat adresu WSDL popisu a příslušné porty,
jako u předchozích monitorů. Výhodou tohoto programu je, že umožňuje sku-
tečné krokování, jako jsme tomu zvyklý při debuggingu zdrojových kódů. Je
tedy možné průběh pozastavit (a třeba i poupravit před přeposláním) např.
po zachycení požadavku od klienta či odpovědi od serveru. U předchozích ná-
strojů je zpráva vždy okamžitě přeposlána a máme pouze možnost vytvořit
požadavek nový (upravený původní).

Obrázek 3.12: Ukázka debuggingu SOAP služby pomocí komerčního produktu
Altova XMLSpy.

Thrift
Pro generování Thrift zpráv neexistuje nástroj, musíme si tedy napsat

vlastní jednoduchý klient.
Pro záchyt je opět možné použít Eclipse TCP monitor, nabízí totiž mož-

nost kromě záchytu HTTP zpráv i záchyt klasického TCP/IP spojení. Pokud
zvolíme TJSONProtocol (dle serveru Wikipedia by měl být dostupný ještě
plain-text TDebugProtocol, v mé instalaci Thrift se však nenachází), skutečně
můžeme v monitoru vidět JSON požadavek i odpověď. Monitor však zřejmě
nezachytává vše správně, nefunguje totiž např. modifikace požadavku v moni-
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toru a jeho znovu-zaslání. Stejně tak můžeme použít TCPmoon, který navíc
umožňuje i modifikaci požadavku a jeho znovu zaslání tak, že server poža-
davku stále rozumí.

Žádný specializovaný nástroj na zachytávání Thrift zpráv neexistuje. Je-
diná další možnost (kromě Wiresharku) je napsat si vlastní proxy, podobně
jako jsem to udělal při testování typové kontroly (3.3.3.4).

Otázkou je, jaké by mohly být reálné důvody pro zachytávání a debugging
surových zpráv Thriftu. Vzhledem k tomu, že se o jejich deserializaci/seriali-
zaci stará oficiální Thrift klient/server, pokud by byla chyba na této úrovni,
znamenalo by to chybu v technologii samotné.

3.3.4.5 Nástroje na profiling implementované služby

Jedním z vytyčených cílů pro tuto diplomovou práci byl i profiling implemen-
tovaných služeb (jak identifikovat nejpomalejší a nejvíce používané části naší
služby). Něco takového je však třeba řešit na úrovni implementačního jazyka,
popř. hostujícího serveru. Tuto kapitolu proto nebudeme příliš rozvíjet, neboť
opouští téma servisně orientovaných technologií.

Pro profiling služby implementované na platformě Java jsem použil nástroj
VisualVM, konkrétně ve verzi 1.3.7. Tato aplikace automaticky detekuje lo-
kálně běžící aplikace pod JVM a je možné je blíže analyzovat (současně je
možné se připojit i na vzdáleně běžící JVM). Na obrázku 3.13 vidíme výstup
profileru po spuštění zátěžového testu z aplikace JMeter (po dobu cca půl
minuty).

Obrázek 3.13: Ukázka výstupu profileru VisualVM – podtržené jsou dvě me-
tody implementující REST službu.

Generování požadavků
Abychom mohli provést analýzu nejužšího hrdla služby, potřebujeme, aby

na tuto službu vedly dotazy od klientů. V reálném světě bychom profiling
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prováděli během ostrého provozu, abychom se vyhnuli řešení problémů okra-
jových funkcí, které jsou využívány pouze minimálně a nepředstavují tedy pro
uživatele velké zdržení. V případě této diplomové práce však pro naše testo-
vací služby žádný reálný provoz nemáme, proto jsem u jednotlivých technologií
využil adekvátní nástroje pro generování provozu.

∙ REST – Byla použita aplikace Apache JMeter, kterou je možné vy-
užít pro zátěžové testování libovolného HTTP serveru.

∙ SOAP – Byly použity dva různé nástroje. Prvním je program Soa-
pUI. Druhým testovaným nástrojem je program SOAPSonar, jehož
výsledky je možné vidět na obrázku 3.14.

∙ Thrift – Pro Thrift neexistuje žádný nástroj pro generování požadavků.
Použil jsem proto vlastní implementaci v rámci Unit testů.

Je vhodné zmínit, že jak program SoapUI, tak SOAPSonar nejsou v ko-
merční a plné verzi zdarma. SoapUI v době psaní této diplomové práce stojí
$399 za roční licenci, SOAPSonar udává cenu až na vyžádání.

Obrázek 3.14: Ukázka reportu zátěžového testu SOAP služby v programu
SOAPSonar.
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3.3.4.6 Nástroje na generování klienta a serveru

V této kategorii byla zjišťována existence nástrojů, které na základě popisu
služby vygenerují základní jednoduchou implementaci klienta a serveru pro
danou službu.

REST
Existují nástroje na vygenerování jak serveru, tak klienta a to na základě

WADL popisu. Příklad WADL popisu je k nahlédnutí v ukázce 5. Při gene-
rování či manuálním vytváření WADL je třeba brát ohled na to, že musíme
kromě samotné služby definovat i datové typy, které služba používá. Např. u
frameworku Jersey je třeba tuto funkcionalitu explicitně zprovoznit. [13]

Nástroje pro generování zdrojového kódu z WADL do Javy jsou především
dva. Prvním je wadl2java hostovaný na webu https://wadl.java.net/, který
je s poslední aktualizací v roce 2009 možno považovat za umírající. Zajímavější
je stejnojmenný nástroj wadl2java, který je součástí frameworku Apache CXF
již od verze 2.4.1. Použití není složité a existuje také Maven plugin, pomocí
kterého můžeme proces generování základních Java tříd zautomatizovat.

Tyto nástroje je možné použít i pro generování klienta. Generování kli-
enta bylo popsáno a ověřeno v části „Možnosti popisu z technického pohledu“
3.3.2.1.

SOAP
Existují nástroje na vygenerování jak serveru, tak klienta, a to na základě

WSDL popisu. Generování klienta jsme již ověřili v části „Možnosti popisu z
technického pohledu“ 3.3.2.1, a to pomocí integrovaného nástroje v Eclipse a
frameworku Axis. Zcela stejným způsobem můžeme vygenerovat i serverovou
část. Generování kódu je u technologie SOAP přirozenější než v případě REST,
protože existuje standardizovaný způsob popisu služby pomocí WSDL.

Thrift
Zatímco u předchozích dvou technologií jsou generátory pouhým zpestře-

ním vývoje a není třeba je vůbec používat, v případě Thriftu je užití generátorů
v podstatě nutná podmínka. Generování kódu z .thrift popisu je přirozeným
postupem vytvoření jak serveru, tak klienta. Způsob generování kódu byl již
nastíněn v části „Vytvoření Thrift služby“ 2.1.3.1, pro přehlednost uvádím
obecný příkaz pro generování Thrift klienta a serveru:

thrift --gen <language> <Thrift filename>

Po zavolání tohoto příkazu je jak pro klienta, tak server vygenerováno spo-
lečné rozhraní (ukázka viz 20), které musí programátor implementovat (pouze
v případě serveru, pro klienta je vše připraveno k okamžitému použití). Sa-
motný kód realizující službu je také vygenerován a ve standardních případech
do něj není třeba nijak zasahovat.
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1 public class ThriftDataBenchmark {
2

3 public interface Iface {
4 public String authenticate(String username, String password)
5 throws AuthException, org.apache.thrift.TException;
6

7 public SimpleCompany getSimpleCompanyData(
8 String authToken, int dataSize)
9 throws AuthTimeoutException, org.apache.thrift.TException;

10 }
11 ...
12 }

Listing 20: Ukázka vygenerovaného rozhraní Thrift služby, které je třeba na
straně serveru implementovat, pro klienta je vygenerována i samotná imple-
mentace.

Ukázku použití implementovaného rozhraní a vytvoření serveru je možné
vidět v ukázce 14, samotnou implementaci rozhraní zde představuje třída
ThriftDataBenchmarkHandler.

3.3.5 Rozšiřitelnost služeb

3.3.5.1 Verzování

V této kategorii se zaměřujeme na možnost odlišení různých verzí služby a
jejich transparentního provozu, s možností výběru konkrétní verze.

Je třeba rozlišovat změny, které mohou rozbít aktuální klienty (zpětně
nekompatibilní) a změny, které nerozbíjejí aktuální klienty (zpětně kompa-
tibilní). Nové verze služby bez zpětné kompatibility se z určitého pohledu
dají považovat za nasazení služby zcela nové, my však stále chceme uspokojit
všechny klienty. Nejnebezpečnější změny jsou takové, které jsou zpětně kom-
patibilní, avšak došlo ke změně významu určité hodnoty (např. změna hodnoty
z korun na halíře). Starý klient by v tomto případě (pokud nebudeme službu
verzovat) mohl technicky dále používat nové rozhraní, avšak s hodnotami, s
kterými nepočítá. [62]

Typicky zpětně kompatibilní změny:

∙ Přidání nové operace

∙ Přidání nového datového typu

∙ Přidání/odebrání nepovinného parametru operace
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∙ Změna struktury komplexního datového typu (pouze rozšiřování či ode-
brání nepovinných položek)

Technologie Thrift je v tomto oboru o něco benevolentnější, než REST a
SOAP (především díky číslování parametrů). [65]

Typicky zpětně nekompatibilní změny:

∙ Odebrání operace

∙ Přejmenování operace

∙ Přidání/odebrání vyžadovaného parametru operace

∙ Změna struktury komplexního datového typu (vyžadované položky)

U technologie Thrift se neposílají výchozí hodnoty, tudíž jejich změna se
u starších klientů neprojeví.

REST
Transparentní paralelní běh více verzí API u technologie REST je realizo-

vatelný pomocí „content negotiation“ [57]. O něco méně transparentní přístup
je pak promítnutí verze API do URL. Obě řešení mají své výhody a nevýhody:

Verzování pomocí „content negotiation“
Toto řešení spočívá v zahrnutí verze do HTTP hlavičky Accept např. tako-

výmto způsobem: application/vnd.danekant.v1.0+xml. Výhodou je, že
klient nemusí vědět, jaká verze je nejnovější, v případě že neuvede verzi, ser-
ver by měl automaticky vrátit tu nejnovější. Toto lze považovat i za nevýhodu
a potlačování smyslu verzování API (pokud si explicitně klient nevybírá verzi,
se kterou umí komunikovat, pravděpodobně se při vydání verze nové rozbije).
Hlavní nevýhodou je, že používání vlastních neregistrovaných typů médií není
doporučováno v RFC a měly by být používány pouze registrované typy. [78]

Specifikace verze v URL
Toto řešení je v praxi často vidět, jeho užití je však kontroverzní otázkou.

Jednou námitkou je, že URL by měly být permanentní (neměnně zachovány
v čase), čimž nám vznikne problém ve chvíli, kdy budeme chtít zrušit starou
verzi API. Řešením může být zachování URL, avšak přesměrování pomocí
HTTP kódu 301 „Moved permanently“ či vrácení chybového kódu 410 „Gone“.
Další námitkou je, že URL by měla vyjadřovat pouze ideu daného zdroje a
jeho konkrétní podoba by měla být vyjednána pomocí „content negotiation“
– nová verze reprezentace zdroje neznamená, že se změnil i zdroj samotný.
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SOAP
U SOAP API máme dobrou možnost zajištění, aby nám klient opravdu

zasílal data příslušné verze (a byl si dobře vědom toho, jakou verzi používá).
Řešení spočívá v použití jmenných prostorů. Verze API tak není specifikována
pouze na jednom místě např. v URL či HTTP hlavičce, ale je i přímo zakódo-
vána do samotných dat. Ukázku specifikace jmenného prostoru v požadavcích
a samotných datových typech vidíme v ukázkách 21 a 22. Jednotlivé verze
nemusíme odlišovat pomocí umělých hodnot (v1, v2, ...), ale můžeme použít
např. datum spuštění nové verze.

1 ...
2 <!-- request -->
3 <soapenv:Envelope
4 xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
5 xmlns:v1="http://cz.cvut.fit.danekant.thesis.soap/v1">
6 <soapenv:Header/>
7 <soapenv:Body>
8 <v1:SOAPVersonedOperation>
9 <dataSize>10</dataSize>

10 </v1:SOAPVersonedOperation>
11 </soapenv:Body>
12 </soapenv:Envelope>
13 ...
14 <!-- response -->
15 <S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
16 <S:Body>
17 <ns2:SOAPVersonedOperationResponse
18 xmlns:ns2="http://cz.cvut.fit.danekant.thesis.soap/v1">
19 <return>
20 ...
21 </S:Body>
22 </S:Envelope>

Listing 21: Ukázka požadavku a odpovědi při specifikaci korektního jmenného
prostoru, zaslaného na korektní verzi služby.

Při spuštění více verzí služby musíme vyřešit, jakým způsobem budeme
provádět binding – propojení s klientem. Jedna možnost je užití společného
koncového bodu pro všechny verze, odkud se na základě jmenného pro-
storu požadavku provede přeposlání na cílový handler. Druhá možnost je,
podobně jako v případě REST, vystavení rozdílných verzí služby pod rozdíl-
nými URL. [5]
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1 ...
2 <S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
3 <S:Body>
4 <S:Fault xmlns:ns4="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
5 <faultcode>S:Client</faultcode>
6 <faultstring>
7 Cannot find dispatch method for
8 {http://cz.cvut.fit.danekant.thesis.soap/v1}
9 ...

10 </faultstring>
11 </S:Fault>
12 </S:Body>
13 </S:Envelope>

Listing 22: Ukázka odpovědi při specifikaci jmenného prostoru jiné verze, než
je skutečná verze cílové služby (stejný SOAP požadavek, jako je v ukázce 21,
je odeslán na verzi v2).

Thrift
Thrift je díky udávání pořadí parametrů dobře přizpůsobivý změnám API

v nových verzích. Může se nám ale kvůli tomu stát, že nějaký parametr ne-
bude mít nastavenou hodnotu (např. při volání nové verze API, kde došlo k
obohacení parametrů metody, starým klientem). Toto nepředstavuje problém
u typů, které mohou nabývat hodnoty NULL, ale u primitivních datových
typů už to problém je (např. int typy budou nabývat hodnoty 0, což může
být i validní hodnota zaslaná od nového klienta). Z tohoto důvodu je možné
se na vygenerovaných objektech dotázat, zda byla hodnota nastavena pomocí
metod boolean isSet*(). [49]

Transparentní paralelní běh více verzí API u Thriftu je možný pouze na-
sazením jednotlivých verzí na různé porty. Druhým řešením je verzi rozhraní
integrovat do samotného API a rozlišení řešit ručně na úrovni implementace
služby.

3.3.5.2 Nasazení a změna zabezpečení na již běžící službě

Předmětem této kategorie je zjištění náročnosti zavedení či změny zabezpe-
čení. Zabezpečením budeme uvažovat nasazení autentizace a šifrování dat. Při-
čemž za ideální budeme považovat situaci, kdy postačuje u již běžící služby
upravit konfiguraci. V horším případě bude nutné po zásahu do konfigurací re-
kompilovat projekt a v nejhorším případě je nutný zásah do zdrojových kódů.
Budeme se zaměřovat především na serverovou stranu, ale podíváme se i na
nutné kroky, které z těchto změn vyplývají pro současného klienta.
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REST

Nasazení Basic HTTP authentication na běžící službě
Jak bylo diskutováno v části „Autentizace“ 3.3.3.1, aktivace Basic HTTP

authentication se provádí na úrovni webovém deskriptoru web.xml. Pro změně
tohoto XML souboru není třeba provádět rekompilaci celého projektu, pouze
je třeba přepsat původní verzi v adresáři běžící aplikace. Kromě toho je třeba
restartovat server, popř. pouze danou aplikaci, pokud to náš server umožňuje.

Dopad na klienta je minimální, protože celý proces přihlašování pomocí
HTTP je standardizovaný. Musí si pouze opatřit přihlašovací údaje a při výzvě
k autentizaci je odeslat v hlavičce. V závislosti na tom, jak je klient imple-
mentovaný (zda bylo s nutností přihlášení předem počítáno) však tato změna
pravděpodobně bude vyžadovat úpravy zdrojových kódů.

Nasazení šifrování na běžící službě
Zajištění šifrování na úrovni HTTPS je čistě záležitost serveru, není proto

třeba žádný zásah do aplikace ani jejích konfiguračních souborů (pouze pokud
chceme např. vynutit zasílání přístupových údajů po zabezpečeném spojení,
je třeba zásah do webového deskriptoru web.xml). Je třeba tedy pouze povolit
zabezpečenou komunikaci v konfiguraci serveru a server restartovat.

U klienta opět velmi záleží na konkrétní implementaci. Pokud s komu-
nikací po HTTPS nebylo počítáno, bude třeba zásah do zdrojových kódů.
Implementace ale není složitá.

SOAP
Pro SOAP přes HTTP platí vše, co bylo řečeno v části REST (3.3.5.2).

Navíc zde máme řešení pomocí standardu WS-*.

Nasazení zabezpečení pomocí WS-Policy na běžící službě

1 ...
2 INFO: Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/7.0.12
3 II 16, 2014 4:20:12 ODP.
4 [com.sun.xml.ws.policy.parser.PolicyConfigParser] parse
5 INFO: WSP5018: Loaded WSIT configuration from file: ...
6 wsit-cz.cvut.fit.danekant.thesis.soap.AuthenticationTest.xml.

Listing 23: Ukázka logu startujícího serveru, načítající bezpečnostní nastavení
z WSIT souboru.

Autentizaci služby lze zavést pomocí WSIT konfiguračního souboru (for-
mát stejný, jako WSDL), a ani v tom případě není třeba rekompilovat projekt,
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pouze stačí přidat patřičné WS-Policy do tohoto souboru. Po restartu apli-
kace dojde k načtení pravidel (viz ukázka výpisu do konzole 23) a služba bude
ihned vyžadovat patřičné hlavičky. Problém může nastat v případě, že námi
používaná implementace SOAP tento standard nepodporuje (ne všechny im-
plementace podporují vše, co je definováno ve standardech WS-*). V takovém
případě budeme muset změnit implementaci SOAP a projekt bude zcela určitě
třeba překompilovat.

Na straně klienta je třeba zajistit odpovídající konfiguraci, tady nastavit
zasílání uživatelského jména a hesla v hlavičce SOAP dotazů.

Šifrování pomocí WS-Security
Obdobně, jako je řešena WS-Policy autentizace, je realizováno i zabez-

pečení komunikace pomocí WS-Security. Potřebujeme tedy (v mé testovací
implementaci) pouze obohatit WSIT soubor o patřičně tagy (viz ukázka 12).
Poté restartujeme aplikaci či celý server pro načtení nové konfigurace (viz
ukázka výpisu do konzole 23).

Thrift

Nasazení autentizace na běžící službě
Jak bylo zmíněno v části „Autentizace – Thrift“ 3.3.3.1, není zde inte-

grováno řešení přímo do technologie. Logicky z tohoto vyplývá, že nasazení
vyžaduje zásah do zdrojových kódů aplikace a tedy i rekompilaci.

Nemalý dopad vznikne i na klienta, protože implementace přihlašování
vyžaduje změny v API služby. Klient tak bude nucen také zasáhnout do zdro-
jových kódů a přihlašování implementovat na své straně.

Nasazení šifrování na běžící službě
Zajištění šifrování nevyžaduje změnu API, ale vyžaduje zásah do zdrojo-

vého kódu spuštění Thrift serveru, viz ukázka 14. Dobrou zprávou je, že je
pouze třeba zaměnit implementaci transportní vrstvy a zásah do kódu tak
v základní implementaci vyžaduje pouze změnu dvou řádků kódu (použití
jiné implementace rozhraní TServerSocket. Každopádně je však třeba rekom-
pilovat projekt (samozřejmě pokud jsme s danou situací předem nepočítali a
nezajistili si konfigurovatelnost sami).

Na straně klienta je situace zcela obdobná, jako na straně serveru. Je
třeba zaměnit transportní vrstvu.

3.3.5.3 Změna přenosové technologie

V této části je diskutováno, jaké mají jednotlivé technologie možnosti, pokud
jde o změnu transportní vrstvy služby.
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REST
Ačkoliv je REST teoreticky možné implementovat na jiné vrstvě (která má

URI schéma), než je HTTP, v současné době je rozvoj RESTu (podpůrných
nástrojů a knihoven) natolik spjat s HTTP, že by bylo nemoudré uvažovat
jinak, než REST = REST přes HTTP. Při prohledávání sítě Internet se mi
nepodařilo nalézt jediný příklad použití REST mimo HTTP a implementace
vlastního protokolu (dodržující REST omezení) je mimo rozsah této práce.

HTTP má ve specifikaci uvedeno, že vyžaduje spolehlivou transportní
vrstvu, přičemž v praxi je obvykle použito TCP/IP. [92]

Pokud se nechceme pouštět trnitou cestou implementace vlastního proto-
kolu, u technologie REST není možné transportní vrstvu změnit.

SOAP
V technologie SOAP je možné definovat ve WSDL různé tzv. „bindings“,

tedy vazby. Ačkoliv je SOAP standardizovaná technologie, v oblasti přeno-
sových vrstev je třeba zdůraznit, že je normováno pouze SOAP přes HTTP.
Ve specifikaci je ale zároveň zmíněno, že další možnosti použití přenosových
vrstev jsou, a uvádí ukázku použití SOAP přes SMTP (email). [96] Dále je
dobré zmínit existenci doporučení „SOAP over Java Message Service“, a to
ve stabilním stavu. [95] (Zaslal jsem proto W3C návrh na opravu, ohledně
prohlášení, že je HTTP jediný normovaný způsob přenosu pro SOAP.) Navíc
W3C není jediným uznávaným vydavatelem standardů, konsorcium OASIS
vydalo standard pro „SOAP-over-UDP“. [69]

Co je nejdůležitější pro uživatele SOAP je pak to, co je možné reálně použít.
I zde platí (obdobně jako v případě WS-* standardů), že standardizovanost
technologie negarantuje, že budou implementující frameworky implementovat
vše, či naopak nepřidají něco navíc. Následující tři nerozšířenější implementace
SOAP podporují následující transportní vrstvy:

∙ CXF – HTTP(S), JMS, In-VM (v rámci jedné JVM), UDP a dále exo-
tičtější způsoby, jako je např. Apache Camel (který nabízí např. SMTP)
[18]

∙ JAX-WS (Metro) – HTTP(S), JMS, In-VM (v rámci jedné JVM),
TCP [31]

∙ Axis2 – HTTP(S), JMS, TCP, SMTP [40]

Většina testů v této diplomové práci byla provedena na přenosové vrstvě
HTTP, popř. v části „Šifrování“ 3.3.3.3 na HTTPS. Explicitně pro účely tohoto
testu jsem provedl pokus s transportní vrstvou JMS a UDP, v obou případech
na implementaci od CXF.

V případě JMS je přenos z pohledu SOAP zpráv zcela transparentní (jsou
stejné, jako při přenosu pomocí HTTP, nejsou přidány žádné další informace).
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Popis funkce JMS je nad rámec této práce. Uvedu pouze, že před spuštěním
serveru je třeba spustit JMS Brokera, který je použit pro zprostředkování ko-
munikace. Klient se poté připojuje ke koncovému bodu pomocí URL podobné
té v ukázce 24.

1 ...
2 String address = "jms:jndi:dynamicQueues/test.cxf.jmstransport."
3 + "queue3?jndiInitialContextFactory=org.apache."
4 + "activemq.jndi.ActiveMQInitialContextFactory"
5 + "&jndiConnectionFactoryName=ConnectionFactory"
6 + "&jndiURL=tcp://localhost:61500";
7 ...

Listing 24: Ukázka URL pro SOAP přes JMS.

V případě UDP, jakožto nespolehlivé přenosové vrstvy, je zodpovědnost za
doručení zprávy přesunuta na úroveň SOAP a z tohoto důvodu jsou SOAP
zprávy v hlavičce obohaceny o identifikátor, na základě kterého je potom
možné spojit jednotlivé části zprávy - viz ukázka 26 v příloze B.

Thrift
Thrift má vrstvenou architekturu (viz obrázek 3.9), navrženou tak, aby šlo

jednotlivé vrstvy zaměňovat. Jednou z těchto vrstev je právě vrstva starající
se o přenos dat - transportní vrstva. Tato vrstva je specifikována rozhraním
TTransport, které můžeme vidět v ukázce 27 v příloze B.

Thrift v základní instalaci přichází s několika implementacemi tohoto roz-
hraní, které standardně používají TCP/IP spojení (většina testů v této diplo-
mové práci používá právě tuto transportní vrstvu). V části „Šifrování“ 3.3.3.3
jsme si ukázali použití implementace využívající pro přenos SSL. Při použití
některých nestandardních implementací TTransport je třeba si dávat pozor na
fakt, že ne všechny transportní vrstvy jsou implementovány pro všechny cílové
programovací jazyky. Např. vrstva využívající pro komunikaci souborový sys-
tém, není implementována pro jazyk Java [16] (já jsem nicméně v nejnovější
verzi – Thrift 0.9.1 – tuto třídu nalezl, ale její použití je zatím pro jazyk Java
omezeno pouze na čtení (není tedy možná obousměrná komunikace, a proto
nelze tuto vrstvu považovat za použitelnou) [27].

3.3.5.4 Nezávislost na platformě

V této kategorii ověřujeme otevřenost jednotlivých technologií různým platfor-
mám. Tedy zda lze klienta i server implementovat v libovolném programovacím
jazyce a následně provozovat na libovolném OS. Jde o základní vlastnost SOA
technologií. Jelikož není možné v rozsahu této diplomové práce ověřit všechny
SOA technologie na všech OS a všech jazycích, zaměříme se pouze na OS
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Linux a Windows a programovací jazyky C, Java, PHP a C# (momentálně
nejpopulárnější jazyky + C# [63]).

Po ověření je možné prohlásit, že všechny technologie zmiňované ja-
zyky a OS podporují. Drobná výjimka je u technologie Thrift, která nena-
bízí použití jazyka C, nabízí však jazyk C++.

3.3.6 Ostatní

3.3.6.1 Dodání / objevení služby

Objevení služby („service discovery“) se skládá ze dvou důležitých částí. V
první řadě získání koncového bodu dané služby a v druhé řadě objevení jed-
notlivých částí této služby (jednotlivé akce, metody).

REST
U technologie REST není žádný standardizovaný způsob, jak objevovat

koncové body ani neexistuje žádný registr RESTful služeb. [73] Objevování
služeb v tomto smyslu tedy probíhá zpravidla na základě konkrétního poža-
davku a následného hledání prostřednictvím internetových vyhledávačů, popř.
pomocí „crowdsourcingu“ – dotazem na sociálních sítích jako je Twitter nebo
Stack Exchange.

Objevení služby pomocí DNS
Možnost, jak částečně vyřešit hledání koncových bodů nabízí systém DNS

Service Discovery.[25] Konkrétně umožňuje provést dotaz typu: „vrať mi služby
určitého typu pro danou doménu (a případně další metadata)“. Jak je známo,
DNS systém primárně slouží jako překladový slovník z doménových jmen na
IP adresy severů – toto je dosaženo pomocí tzv. „A záznamů“. Kromě toho
však lze do DNS systému vkládat i záznamy dalších typů, jako je např.:[38]

∙ PTR – používáno k mapování typů služeb k instancím služeb

∙ SRV – používáno k poskytnutí lokace a portu instancí služeb

∙ TXT – používáno k poskytnutí dalších metadat instancí služeb

Příklad, jak může vypadat SRV záznam uvádějící lokaci služby typu com-
pany na doméně antonindanek.cz:
_company._tcp.antonindanek.cz. IN SRV 0 0 8080 srv.antonindanek.cz.

A následně příklad, jak může vypadat dotaz na služby typu company na
doméně antonindanek.cz:
nslookup -q=srv _company._tcp.antonindanek.cz.

Tento způsob pomůže provozovateli serveru v případě, pokud potřebuje,
aby byla URL adresa služby dynamická (provozovatel jí může změnit a klienti
mohou novou adresu odtud získat).
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Objevení služby pomocí HTTP hlaviček
U REST služeb je možné zajistit objevitelnost služby jednak poskytová-

ním příslušných reprezentací (určení, že se pravděpodobně jedná o službu na
základě MIME type)[4] a za druhé pomocí HTTP kódů a především HTTP
hlaviček. Pro příklad uvádím: [71]

∙ HTTP hlavička Allow – Při použití špatné metody klientem (chyba
405 METHOD NOT ALLOWED) by server měl oznámit pomocí hla-
vičky Allow, které metody jsou povoleny.

∙ HTTP hlavička Location – Při vytvoření nového zdroje klientem by
server měl do odpovědi přidat hlavičku Location s URI tohoto zdroje.
Obecně by se měla tato hlavička vždy plnit s dalšími možnostmi, co mů-
žeme dál udělat (např. z detailu tohoto zdroje odkaz na URI vylistování
všech zdrojů tohoto typu).

∙ HTTP doporučení – Např. URI pro vylistování všech zdrojů by měla
být stejná jako URI pro vytvoření zdroje nového, pouze s rozdílem po-
užité metody (GET a POST).

Kromě toho můžeme použít také WADL, pokud jej poskytovatel nabízí.

SOAP
U SOAP nás zajímá především způsob získání koncového bodu a znalosti,

jak službu volat. Objevení konkrétních metod je automaticky známo po získání
WSDL popisu, kde jsou všechny metody popsány. Nalezení konkrétní služby
je možné provést manuálně, stejně jako v případě REST služeb, navíc zde ale
máme určité standardizované postupy, viz dále.

UDDI13

Registr UDDI je standardizován konsorciem OASIS a má za úkol posky-
tovat možnost registrace a nelezení služeb. S UDDI registrem probíhá ko-
munikace pomocí SOAP zpráv (jak pro registraci, tak pro dotazování), dle
definovaného rozhraní. [70]

Kompletní popis UDDI je nad rámec této diplomové práce, uvádím pouze
základní princip. Registr specifikuje několik (XML) entit, které je možné do
registru vložit a propojit se samotnou službu. Základem je businessEntity
(popis společnosti poskytující službu a popis kontaktů), dále jedním z důle-
žitých potomků této značky je businessService (základní popis služby pro
člověka) a dále bindingTemplate (zde je nejdůležitější koncový bod a URL
k WSDL). [37]

13Universal Description, Discovery and Integration
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Je třeba zmínit, že v tuto chvíli neexistuje žádný velký veřejný UDDI
registr (v minulosti registr provozovalo např. IBM, Microsoft a SAP) a tuto
technologie je proto možné považovat za mrtvou.

Mezi aktuální implementace UDDI registru je možné zařadit např. jUDDI
(http://juddi.apache.org/) – na webu je možné si vyzkoušet živou demo
ukázku UDDI registru s GUI.

WS-Inspection
Protože je UDDI moc složité, např. pro účely lokálního užití uvnitř firmy,

IBM a Microsoft společně vytvořili standard WS-Inspection a spolu s ním
jazyk WSIL14. Základem je WS-inspection soubor (XML), který obsahuje se-
znam dostupných služeb a odkazy na jejich popisy (tento odkaz může být
přímo na WSDL pomocí HTTP nebo odkaz do UDDI). [83] Poznámka: Jeli-
kož může WS-Inspection dokument obsahovat odkazy na další WS-Inspection
dokumenty, jedná se o distribuovaný model objevování služeb (na rozdíl od
UDDI, kde se jedná o model centralizovaný). [7]

WS-Discovery
Další možností je použití protokolu WS-Discovery. Tento protokol je na-

vržen pro objevení služeb na lokální síti pomocí standardu SOAP přes UDP.
Příkladem implementace je např. projekt java-ws-discovery, ale je i sou-
částí např. CXF. S tímto frameworkem jsem provedl test, viz ukázka 28 v
příloze B. V tomto nastavení proběhne dotaz po službě SoapDataBenchmark
na místní síti, ale mohli bychom také předat konstruktoru WSDiscoveryClient
URL vzdálené sítě, ve které má být vyhledání provedeno.

Thrift
Podobně jako u technologie REST, ani zde není žádný centralizovaný re-

gistr Thrift služeb a při hledání koncových bodů se tak musíme obrátit na
internetové vyhledávače. Objevení konkrétních metod je automaticky známo
po získání .thrift popisu, kde jsou všechny metody vyjmenovány.

3.3.6.2 Standardy

Kategorie zabývající se tím, jak jsou jednotlivé technologie standardizované či
otevřené.

REST
REST sám o sobě není standardizován, je pouze standardizován protokol

HTTP, se kterým je úzce spjat. [78] Pokus o standardizaci RESTu samotného
se objevil např. ze strany společnosti Red Hat, nebyl však dotažen do konce.
[32] Nejblíže se standardizaci REST přiblížil s návrhem společnosti Sun Micro-

14Web Services Inspection Language
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systems Oracle na standardizaci WADL, formátu pro popis REST služeb. [39]
Konsorcium W3C se však vyslovilo, že standardizace není v plánu.

Osobně jsem názoru, že úplná standardizace REST není potřeba a dodr-
žování všeobecně známých doporučení postačuje. V případe, že potřebujeme
pevně standardizovanou technologii, můžeme použít SOAP a není třeba z
REST vytvářet druhý SOAP.

Web Services – SOAP
Web Services se skládají z množiny standardizovaných technologií, jako je

SOAP, WSDL, XML, WS-* či UDDI. Tyto technologie jsou standardizovány
nejčastěji konsorciem W3C ([86], [95]) a konsorciem OASIS (např. SOAP-
over-UDP [69] či UDDI [70]), ale existují i standardy od dalších autorit, jako
je např. společnost Microsoft.

Thrift
Apache Thrift byl původně vyvinut ve společnosti Facebook. Dále byla

tato technologie otevřena jako open source v dubnu 2007 a poté se stala v roce
2010 jedním z „Apache Top Level Project“. [19] Žádná snaha o standardizaci
nebyla zaznamenána.

3.3.6.3 Škálovatelnost / spolehlivost

Tato kategorie se zabývá možností horizontálního škálování, tedy paralelního
běhu více instancí stejné služby na více strojích a to nejen za účelem zvýšení
výkonu, ale také spolehlivosti.

REST
U technologie REST se můžeme postarat o škálovatelnost a spolehlivost

pomocí technologií určených obecně pro HTTP. Jedna možnost je využít proxy
load balancer pro webový server, jako je např. Apache modul mod_proxy
_balancer.

Pokud službu provozujeme na webovém kontejneru, jako je např. Apache
Tomcat, můžeme opět využít možnosti předsazení serveru Apache HTTP –
podobně, jako jsme to udělali v části „Politiky a dohlížení“ 3.3.3.5. Využi-
jeme opět mod_jk, v tomto případě navíc doplníme základní konfiguraci pro
load balancer a specifikujeme více instancí worker. Modul dále umožňuje čistě
na úrovni konfigurace zapnout sticky_session, definovat sílu jednotlivých in-
stancí (např. pro případy, kdy máme jednotlivé instance na různě výkonném
hardware), či nastavit užití instance pouze pro případy selhání.

Další možností je tzv. „DNS Load Balancing“. Jednoduchý round robin
load balancer je jednou ze základních funkcní systému doménových jmen a jeho
zaintegrování je jednoduše otázkou vyjmenování jednotlivých instancí služeb
v DNS záznamu. [90]
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SOAP
Vyvažování zátěže by mělo být záležitostí přenosové vrstvy, a ani u tech-

nologie SOAP tomu není jinak. Není zde tedy škálovatelnost a spolehlivost
řešena přímo na úrovni SOAP standardu. Jediná část standardu, která se dá
využít k podpoře spolehlivost je „SOAP-over-UDP“, které jsme testovali v
části „Změna přenosové technologie“ 3.3.5.3. Framework CXF zde funguje tak,
že pokud serveru specifikujeme multicast adresu, bude odpovídat na všechny
požadavky zaslané metodou broadcast. Pokud máme na této lokální síti více
serverů poskytující službu, požadavek bude doručen všem a všichni se pokusí
odpovědět – při pádu jednoho serveru tak mohou dále požadavky obsluhovat
ostatní servery.

Možností řešení škálovatelnosti a spolehlivosti pomocí software třetích
stran je mnoho. Jednou možností je použití Apache Camel [17] (je možné
použít např. po load balancing JMS a dalších) a dále všechny velké imple-
mentace SOAP na platformě Java mají vyvažování zátěže integrovanou (CXF
[29], JAX-WS (Metro) [28], Axis2 [20]).

Další možností je použít řešení od společnosti predict8 s názvem Mem-
brane. [30] Membrane umožňuje vytváření proxy serverů a tímto způsobem
přidání široké škály funkcionalit, jako je např. zabezpečení nebo právě šká-
lování a failover. Software má bohatou dokumentaci a také jsou k dispozici
funkční ukázky – základní konfigurace clusteru se provádí jednoduše na úrovni
jednoho XML souboru, viz ukázka 25 v příloze B. K dispozici je také jedno-
duchá a přehledná administrace (viz obrázek 3.15), kde je možné sledovat
nakonfigurované služby/proxy servery a jejich statistiky využití. Je zde možné
i přímo konfiguraci měnit, v takovém případě však nejde o persistentní změny
a po restartování služby dojde ke ztrátě této konfigurace – jde však o vhodnou
funkci pro účely testování konfigurace.

Thrift
Thrift nemá možnost paralelního běhu přímo zaintegrovanou, existuje však

několik možností, jak tento požadavek uspokojit. Jedna z možností je využít
Apache ZooKeeper, který řeší problematiku udržování konfiguračních dat
a další problémy v distribuovaných systémech. ZooKeeper si lze představit
jako distribuovaný systém souborů, ke kterému lze přistupovat centralizovaně.
Tento systém souborů lze použít k uložení informace o pozici Thrift služeb a
klient je odtud může převzít. Jakmile nějaká služba selže nebo se přihlásí nová,
klient se to zde dozví. [87]

Toto řešení samo o sobě nepřináší mnoho možností, např. nejsme schopni
zjistit vytíženost jednotlivých serverů. Toto řeší projekt Norbert od společ-
nosti LinkedIn, který na pozadí používá kromě dalších i právě projekt ZooKe-
eper. Norbert nabízí i rozložení zátěže mezi jednotlivé instance.

Další (mnou otestovanou) možností je využití třídy ThriftFactory z Twit-
ter common knihoven. [24] Ukázku funkce je možné vidět v příkladu 29 v
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Obrázek 3.15: Ukázka vizualizace load balanceru v administraci Membrane s
možností prokliku na cluster a dále jednotlivé prvky v něm.

příloze B. V ukázce máme k dispozici tři instance služby, přičemž dvě z nich
během testu vypneme a demonstrujeme zachování funkčnosti.

Zůstává nám však problém netransparentnosti použití tohoto nástroje vůči
naší Thrift službě. Toto nám příliš nevadí při interním použití, při vystavení
na síti Internet však pravděpodobně nebudeme chtít uživatele API zatěžovat
udržováním seznamu všech dostupných instancí služby. V tomto případě se
můžeme obrátit na TCP proxy s load balancerem, jako je např. HAProxy.

3.3.6.4 Transakce

V této části se zaměřujeme na otázku, zda daná technologie podporuje dvou-
fázový commit. Jinými slovy, zda je možné definovat transakci s voláními více
různých služeb a s možností návratu k původnímu stavu, pokud jakákoliv z
těchto částí neuspěje.

Je dobré se zamyslet, jestli mají atomické transakce na internetu smysl.
Pokud chceme, aby naše služby dodržovali princip „Loose coupling“, pravděpo-
dobně bychom se do transakcí na úrovni volání služeb pouštět neměli. Smysl
zde však může mít rozšířený transakční model s relaxací některých položek
ACID. [64]

REST
REST nemá podporu pro dvoufázový atomický commit. Ruční implemen-

tace by mohla spočívat ve vytvoření nového zdroje „Transaction“, který by
obsahoval všechny operace, které jsou součástí transakce. Operacemi PUT
bychom poté daný zdroj upravovali podle toho, jaké operace se podařilo pro-
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vést. Nakonec by byla transakce ukončena pomocí DELETE. [44] Implemen-
tace by však nebyla jednoduchá a v případě pádu by došlo k dočasně nekon-
zistentnímu stavu, který by vyžadoval kompenzaci. Řešením by bylo, pokud s
transakčním zpracováním budou počítat i všechny dílčí služby a zajistí izolaci
jednotlivých volání (změny by se projevily až po DELETE transakce).

SOAP
Pro transakce máme u technologie SOAP k dispozici standardy. V tomto

případě nás bude zajímat především:

∙ WS-Coordination – Definuje, jak spolu mohou jednotlivé služby in-
teragovat. [80]

∙ WS-AtomicTransaction – Rozšíření WS-Coordination, protokol pro
provádění atomických transakcí mezi distribuovanými aplikacemi. [79]

∙ WS-BusinessActivity – Rozšíření WS-Coordination, protokol obdobný
WS-AtomicTransaction, tento je však používaný pro transakce s relaxo-
vaným ACID modelem.

Obrázek 3.16: Zjednodušená ukázka atomické transakce pomocí WS- Ato-
micTransaction. Zdroj: [11]

Pro provedení koordinované aktivity pomocí WS-Coordination je nejdříve
aktivační službě zaslána zpráva CreateCoordinationContext, načež je vytvo-
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řena nová aktivita. Služba A dále propaguje koordinační kontext službě B v
SOAP hlavičce. Tento kontext slouží jako pozvánka pro zapojení se do akti-
vity a služba B může tuto pozvánku buď přijmout a zaregistrovat se, anebo
také ne. Registrace probíhá přes službu, jejíž adresa je obsažena v kontextu a
provádí se pomocí SOAP zpráv Register a RegisterResponse. [9]

Základní předpokladem pro běh služeb v transakci na základě WS- Ato-
micTransaction je jejich vzájemná důvěra ve snahu o spolupráci (kdokoliv
může způsobit rollback transakce) a také v jejich responsivnost (čekání na
jedinou službu způsobí čekání na celou transakci).

Zjednodušená vizualizace průběhu transakce je na obrázku 3.16 a část
úspěšného dvoufázového commitu je přiblížena na obrázku 3.17: (1) Aplikace
iniciuje commit zasláním zprávy koordinátorovi. (2) Koordinátor vyzve k pří-
pravě všechny Volatile2PC participanty a dostane odpověď o úspěchu. (3)
Stejně jako (2) pro Durable2PC. (4) Zpráva o úspěchu. Mezi zprávami a,b,c
nezáleží na pořadí. Ukázka CoordinationContext dat je možné vidět v ukázce
30 v příloze B.

Obrázek 3.17: Vizualizace úspěšného dvoufázového commitu pomocí WS- Ato-
micTransaction. Zdroj: [9]

WS-BusinessActivity nabízí širší možnost užití. Je určeno pro transakce
řádově delšího trvání (minuty, dny, měsíce). Zpravidla není zajištěna izolace,
takže jiné služby můžou už během přípravné části vidět změny (i přesto, že
mohou být pouze dočasné). Pomocí tohoto protokolu nemusí vždy všichni
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participanti úspěšně dokončit svěřený úkol, a přesto může dojít k úspěšnému
dokončení operace.

Implementaci těchto standardů nabízí např. JAX-WS (Metro) [23] nebo
JBoss aplikační server (konkrétně jde o projekt Narayana) [75].

Thrift
Obdobně jako REST, ani Thrift nemá implicitní podporu pro transakce.

Opět bychom museli provést ruční implementaci.

3.3.6.5 Cache

Pomocí cache můžeme výrazně snížit zátěž na cílovém serveru a umožnit tak
službu používat mnohem většímu počtu uživatelů bez nutnosti vertikálního či
horizontálního škálování serveru.

REST
U technologie REST máme možnost využití schopnosti cahování na úrovni

HTTP. Tato cache je poměrně důmyslná a umožňuje data cachovat všem prv-
kům (pokud to příslušná hlavička povoluje) na cestě – od vzniku požadavku,
až po origin server (server, kde vznikají původní data). Hlavičky, které jsou
pro účely HTTP cache používány:

∙ Cache-Control – Určuje, jakým prvkům je povoleno cachovat. Mož-
nosti jsou: public a private. Navíc umožňuje nastavit maximální dobu
cachování ve vteřinách pomocí max-age.

∙ Expires – Umožňuje nastavit datum expirace. Má nižší prioritu než
max-age.

∙ Last-Modified – Hlavička s datem/časem, kterou zašle server pro umož-
nění podmíněného dotazu klientovi.

∙ If-Modified-Since – Podmíněný požadavek klienta s datem/časem. Po-
kud nedošlo k žádné změně, server vrátí HTTP kód 304 a klient může
dále používat svojí lokální kopii.

∙ ETag – Hlavička s kontrolním součtem přenášených dat, kterou zašle
server pro umožnění podmíněného dotazu klientovi.

∙ If-None-Match – Podmíněný požadavek klienta s kontrolním součtem.
Pokud je kontrolní součet stejný, server vrátí HTTP kód 304 a klient
může dále používat svojí lokální kopii.

Pro účely mého testu jsem použil pouze jednoduché nastavení cache na zá-
kladě časového limitu (konkrétně 5 vteřin). Menší problém se naskytl v tom,
že knihovna Jersey (kterou používám jako REST klienta) nemá sama o sobě
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žádnou cache (a v rámci testování na jednom stroji není ani žádná proxy
cache na cestě). Řešení nabízí projekt smart-util [76], který interně využívá
Jersey, ale navíc přidává lokální cache (podobně jako mají např. webové pro-
hlížeče). Bohužel, tato knihovna není kompatibilní s novější verzi knihovny
Jersey 2.5.1. Test jsem nakonec provedl pomocí Apache HTTP Client, který
má cache integrovanou.

SOAP
Při použití HTTP jako přenosové vrstvy nelze dobře využít stávající in-

frastrukturu cachování na úrovni HTTP, protože zde není HTTP správně vy-
užíváno. Hlavní problém je, že jsou všechny požadavky posílány pomocí me-
tody POST a to i pro indenpotentní operace, které by mohly být na úrovni
HTTP cachovány. [12] V RFC je však uvedeno, že při dodání patřičných
Cache-Control či Expires hlaviček, POST požadavky cachovat lze. Problém
je tedy spíše na úrovni jednotlivých implementací HTTP cache, které RFC
nedodržují. [78]

U SOAP tedy musíme implementovat cache na úrovni aplikace sami. Na-
bízí se použití Ehcache, NCache či MemCached. Cachování může být imple-
mentováno i na úrovni serveru. Např. komerční produkt WebSphere Appli-
cation Server od IBM nabízí možnost cachování SOAP požadavků přidáním
SOAPAction HTTP hlavičky. Na serveru je potom nakonfigurováno, které akce
mohou být cachovány a s jakou strategií. Díky této HTTP hlavičce server může
využít cache, aniž by musel parsovat SOAP zprávu. [21]

Thrift
Stejně jako u SOAP ani u technologie Thrift neexistuje žádný nativní způ-

sob, jak cachovat volání služby. Jsme opět odkázání na vlastní implementaci
na úrovni aplikace.

3.3.6.6 Asynchronní volání

REST
Aby mohl být REST asynchronní, je třeba, aby jeho transportní vrstva

tuto možnost podporovala (pomineme-li možnost simulovaného asynchronního
volání pomocí opakovaného dotazování serveru, zda už je odpověď k dispozici).
To co potřebujeme, je aby se informace ke klientovi mohly přenášet nejen me-
todou pull (kdy se klient serveru dotáže), ale i metodou push (kdy komunikaci
iniciuje server a zašle nové informace klientovi).

HTTP je z principu technologie synchronní, tuto možnost však má za
použití jedné z následujících HTTP funkcionalit: [58]

∙ HTTP Long Polling – server nějakou dobu pozdrží odpověď, dokud
nejsou data k dispozici.
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∙ HTTP Streaming / chunked response – pomocí hlavičky transfer-encoding:
chunked

∙ HTTP Streaming / events – pomocí hlavičky content-type: text/event-
stream

Právě metodu „chunked response“ využívá i framework Jersey k imple-
mentaci asynchronního REST klienta / serveru. Příklad kódu pro server je v
ukázce 31 a pro klienta v ukázce 32 (v příloze B).

SOAP
Podpora asynchronního volání je u technologie SOAP přímo součástí stan-

dardu a dostupné implementace ji nabízejí. Konkrétně jde o standard WS-
Addressing, který do SOAP hlavičky přidává identifikátor zprávy a položku
„RelatesTo“, na základě které lze asynchronní odpověď spárovat s příslušným
požadavkem. Stejný standard se používá i při komunikaci na nespolehlivé pře-
nosové vrstvě (např. UDP). Příklad WS-Addressing hlavičky je k dispozici
právě v ukázce SOAP zprávy přenesené přes UDP protokol (26) v příloze B.

Test byl proveden s frameworkem CXF, kde je pouze třeba při generování
kódu pomocí wsdl2java dodat jednoduchý konfigurační soubor async_binding.xml.
V tomto souboru můžeme definovat, pro které konkrétní části služby mají být
vygenerovány i asynchronní metody. Způsob volání potom probíhá identicky,
jako u synchronního klienta, podstatným rozdílem je, že návratová hodnota
je java.util.concurrent.Future a navíc metodě předáváme callback, který je po
obdržení dat zavolán. Můžeme tak buď přímo pracovat s Future objektem,
anebo počkat, až dojde k zavolání callbacku.

Thrift
Thrift generátor automaticky generuje i metody pro asynchronní volání.

Na základě mých testů však nefunguje se všemi dostupnými Thrift servery.
Konkrétně je třeba použít TNonblockingServerTransport jako transportní vrstvu
a TNonblockingServer jako server. Příklad asynchronního požadavku na Thrift
server je vidět v ukázce 33 v příloze B.

3.3.6.7 Odhad rozvoje v horizontu 5 let

V této části je provedena subjektivní diskuze (s využitím známých faktů), jaká
by mohla být budoucnost jednotlivých technologií. Rozdělení na část „REST
vs. SOAP“ a „Thrift“ bylo provedeno s ohledem na jejich vzájemnou spojitost,
a také s ohledem na jejích podobné stáří/vyspělost (viz „Historie technologií“,
2.2):

REST vs. SOAP
Protože jsou tyto dvě technologie často stavěny proti sobě jako konku-

renční, rozhodl jsem se je i já (v této kategorii) diskutovat společně. Podíváme-
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li se do historie četnosti vyhledávání těchto protokolů na Google (pomocí
služby Google Trends – viz obrázek 3.18), zjistíme, že ještě v roce 2005 byla
technologie SOAP jasně populárnější. Podíváme-li se blíže k přítomnosti, vi-
díme, že zájem o technologii SOAP neustále klesá a postupně se přelévá na
stranu REST, který je už od roku 2011 ve vedení. Podíváme-li se však na
graf jako na celek (sloupcový graf vpravo), průměrná hodnota nám říká, že
za posledních 10 let (pro něž jsou data zobrazena) bylo pro SOAP provedeno
dotazů více. Pokud bychom provedli srovnání pro posledních 5 let, REST je v
mírném vedení.

Obrázek 3.18: Ukázka vzestupného/sestupného trendu vyhledávání na Google
(celosvětově) pro technologie REST/SOAP. Levá část (sloupcový graf): Výška
reprezentuje průměr ze všech bodů na grafu vpravo. Pravá část (X/Y graf):
Reprezentuje, kolikrát bylo provedeno vyhledání daného pojmu, relativně k
celkovému počtu provedených vyhledávání na Google. Data jsou normalizo-
vána a zobrazena v měřítku 0-100.

Dalším zdrojem statistických dat je server ProgrammableWeb.com, který
slouží jako veřejný registr pro API všech druhů a kategorií (v současnosti
obsahuje více než 11 000 API). Pozorování autorů této služby k rokům 2008
a 2010 je možné vidět na obrázku 3.19.

Za zmínku stojí také fakt, že Google v historii nabízel SOAP API pro svůj
vyhledávač, avšak už v roce 2006 bylo uzavřeno vydávání nových API klíčů
[72] a v roce 2009 pak došlo k jeho úplnému zrušení [89]. V současnosti je
tato služba nahrazena službou Custom Search (nabízena formou JavaScript
widgetu, RESTful JSON API a GSS XML API pro verzi business).

V závislosti na těchto trendech (i mých zkušenostech) se dá předpokládat
další odstupování od technologie SOAP ve prospěch REST (a na
platformě Windows ve prospěch WCF15), a to především z důvodu jeho
jednoduchosti. Fakt je ten, že i SOAP lze používat jednoduchým způsobem
(není třeba ve službě aplikovat celý standard), ale Internet je plný prohlá-

15Windows Communication Foundation
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Obrázek 3.19: Statistiky registrací SOAP a REST API na serveru Program-
mableWeb. Zdroj: [67]

šení, že je SOAP složitá technologie, čehož se mnoho vývojářů již v počátcích
zalekne.

Služby ve firemní sféře
Předchozí statistiky platí především pro veřejná API a tedy B2C sféru. V

oblasti B2B to však může být jinak (pravděpodobně je, avšak nejsou veřejná
žádná statistická data) a existuje zde mnoho kontroverzních názorů. Jedním
z nich je, že REST je dobrý na jednoduché agregování obsahu, ale když dojde
na rozsáhlé integrace funkcí ve firmách, REST na to není připraven a WS-*
je ta správná cesta. Dalším názorem je, že SOAP je ve firemní sféře hluboko
zakořeněn a dlouho to tak zůstane, ale pouze dokud se nestane vývoj pro
REST radikálně levnější. [1]

Na síti Twitter mě zaujalo prohlášení, se kterým se ztotožňuji: „SOAP
je pro lidi v oblecích, REST pro ty v teniskách a mikinách.“ [81] Nemyslím
si, že v horizontu následujících 5 let čeká SOAP zánik. Své místo tu bude
mít především ve firemní sféře, o to více při spolupráci společností z různých
geografických umístění (je možné jasně a standardizovaným způsobem službu
definovat a omezit tak nutnost dalších doplňujících dotazů).

79



3. Realizace

Standardy
U Web Services je možné očekávat vydávání nových standardů (WS-*) a

naopak odstupování od některých starších (již mnoho standardů bylo ozna-
čeno jako „retired“ [91]). Produkce nových standardů je stále aktivní, např.
konsorcium OASIS vydalo v roce 2012 „Biometric Identity Assurance Services
(BIAS) SOAP Profile v1.0“ a v roce 2009 „SOAP-over-UDP v1.1“. Konsor-
cium W3C vydalo několik standardů v roce 2011 a v roce 2012 vydalo standard
WS-I18N (který je však již k dnešnímu dni ve stavu „retired“). Je dobré si
povšimnout, že už více než rok nebyl žádný nový standard těmito konsorcii k
tématu Web Services vydán.

Budoucnost (RESTful) služeb
Především u RESTful služeb (ale i Web Services) je možné očekávat rozvoj

v oblasti sémantického popisu těchto služeb a následně jejich automatické
využívání a kompozici právě na základě sémantického významu. Technologie
je pro tyto účely už v podstatě připravena, je však možné očekávat rozvoj
ontologií (slovníků). Největším problémem v této oblasti je nejasné uplatnění
v praxi.

Thrift
Thrift je o něco speciálnější technologie, než REST či SOAP, a proto si

myslím, že zde bude koexistovat vedle těchto technologií. Očekávám jeho užití
především interně u velkých aplikací s mnoha horizontálně škálovanými kom-
ponentami, které mezi sebou potřebují komunikovat s co nejnižší ztrátou vý-
konu (a jsou implementovány v různých jazycích). Neočekávám mnoho veřejně
otevřených Thrift API – tato doména spíše zůstane v rukách REST.

U technologie Thrift je mezera na trhu, co se týče podpůrných nástrojů
pro vývoj (především pro účely návrhu služby). Myslím si, že v horizontu 5
let se toto změní a nějaký nástroj se objeví.
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Kapitola 4
Vyhodnocení a zobecnění

výsledků

4.1 Shrnutí výsledků měření výkonu

Vzestupné pořadí měřených technologií dle dat přenášených navíc oproti in-
formaci, tedy dle velikosti jejich režie, je následující:

1. Thrift

2. REST (JSON)

3. REST (XML)

4. SOAP

Stejné pořadí je i z pohledu doby provádění volání jednotlivých techno-
logií.

Při vhodně zvoleném poměru délky jmen popisujících strukturu a veli-
kostí samotné informace je rozdíl mezi režiemi všech testovaných technologií
přijatelný.

Na dopočteném grafu 4.1 a podrobněji v tabulce 4.1 vidíme objemy dat,
které musíme přenést navíc, při přenosu informace o velikosti 1 000 MB.

V tabulce 4.2 vidíme dobu provádění pro jednotlivé technologie, vzhledem
k velikosti dat a množství prvků.

4.2 Shrnutí výsledků možnosti dokumentace

Výsledky měření možností dokumentace z technického a obchodního pohledu
jednotlivých SOA technologií jsou znázorněny v tabulce 4.3.
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REST
(XML)

REST
(JSON)

SOAP Thrift

1 byte na po-
ložku

5016 MB 2426 MB 9377 MB 1803 MB

101 bytů na
položku

401 MB 194 MB 751 MB 144 MB

Tabulka 4.1: Tabulka redundantních dat, při přenosu 1000 MB informací.
Obarvení: <= 1 000 MB (1x tolik): zelená; <= 3 000 MB (3x tolik): žlutá; >
3 000 MB (více jak 3x tolik): červená

Obrázek 4.1: Nutné množství přenesených dat navíc, při přenosu 1000 MB
informací.

4.2.0.8 Možnosti popisu z technického pohledu

REST: Službu lze popsat buď nestrukturovaně, anebo pomocí nestandar-
dizovaného WADL (+ XSD/JSON schema pro datové typy). Na základě
WADL lze jednoznačně implementovat klienta (existují generátory). Rozsah
možností popisu služby je dostačující, avšak ne tak rozsáhlý jako u WSDL.

SOAP: Službu lze popsat standardizovaným způsobem pomocí WSDL (+
XSD pro datové typy). Na základě WSDL lze jednoznačně implementovat
klienta (existují generátory). Rozsah možností popisu služby pomocí WSDL
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REST
(XML)

REST
(JSON)

SOAP Thrift

1 MB na po-
ložku

204 ms 240 ms 532 ms 23 ms

5 MB na po-
ložku

896 ms 789 ms 2240 ms 129 ms

10 MB na
položku

1803 ms 1492 ms 4565 ms 251 ms

20 položek
na zprávu

62 ms 46 ms 45 ms nepodporuje
rekurzi

35 000 po-
ložek na
zprávu

262 ms 142 ms 314 ms nepodporuje
rekurzi

200 000
položek na
zprávu

1271 ms 523 ms 1221 ms nepodporuje
rekurzi

Tabulka 4.2: Tabulka doby běhu od vytvoření požadavku až po přijetí odpo-
vědi, pro jednotlivé technologie. Obarvení: <= 500 ms: zelená; <= 1 000 ms:
žlutá; > 1 000 ms: červená

REST SOAP Thrift

Možnosti popisu z technického
pohledu

Možnosti popisu z obchodního po-
hledu

Tabulka 4.3: Tabulka výsledků možnosti dokumentace.

je velmi obsáhlý.

Thrift: Rozsah možností popisu Thrift služby je nejomezenější ze všech tří
zkoumaných technologií.
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4.2.0.9 Možnosti popisu z obchodního pohledu

REST: Dokumentaci je nutné vytvořit zvlášť, ale je možné ji poskytovat spo-
lečně s implementací pomocí „HTTP content negotioation“. Spojení s imple-
mentací je možné jen na úrovni implementačního jazyka (reflexe). Sémanticky
lze službu popsat pomocí RESTdesc.

SOAP: Dokumentace je součástí WSDL a tedy dobře provázána s implemen-
tací. Dokumentaci je možné formátovat a zakomponovat do ní grafické prvky.
Sémanticky lze službu popsat pomocí standardu SAWSDL.

Thrift: U Thriftu musíme dokumentaci vytvořit a poskytovat odděleně od sa-
motné implementace. Jediná možnost spojení s implementací je její vytvoření
na úrovni implementačního jazyka (např. javadoc).

4.3 Shrnutí výsledků měření zabezpečení
Výsledky měření možností zabezpečení jednotlivých SOA technologií jsou zná-
zorněny v tabulce 4.4.

REST SOAP Thrift

Autentizace

Autorizace

Šifrování

Typová kontrola

Politiky a dohlížení

Tabulka 4.4: Tabulka výsledků měření zabezpečení.

4.3.0.10 Autentizace

REST: Autentizace je možná pouze na nižší úrovni (HTTP), nikoliv na úrovni
REST. Na úrovni HTTP je možností více, kromě Basic authentication je
možné autentizovat např. pomocí klientského certifikátu či protokolu OAuth.

SOAP: Při SOAP přes HTTP umí vše jako REST. Navíc lze autentizovat na
úrovni SOAP pomocí WS-Policy.
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Thrift: Autentizovat nelze na úrovni Thrift ani nižší úrovni. Pouze vlastní
implementace.

4.3.0.11 Autorizace

REST: Autorizace je možná pouze na nižší úrovni (HTTP).

SOAP: Autorizace je možná pouze na nižší úrovni (pokud to tento protokol
podporuje).

Thrift: Autorizovat nelze na úrovni Thrift ani nižší úrovni. Pouze vlastní
implementace.

4.3.0.12 Šifrování

REST: Šifrování je možné pouze na nižší úrovni (HTTP).

SOAP: Šifrování je možné zajistit přímo na úrovni SOAP. Navíc lze šifrovat
pouze části zpráv a lze zajistit autenticitu a integritu podpisem.

Thrift: Šifrování je možné zajistit přímo na úrovni Thrift. Nelze však zvolit
šifrování pouze části přenášených informací ani další pokročilé funkce.

4.3.0.13 Typová kontrola

REST: Na úrovni REST nelze vymáhat konkrétní datové typy. Je nutná ruční
implementace, existují však knihovny, které problém automaticky řeší. Pak
lze provádět i pokročilejší validaci (délka řetězců a kolekcí, regulární výrazy
apod.).

SOAP: Je možné definovat datové typy na úrovni souboru popisující službu
(WSDL/XSD) a tyto definice jsou následně automaticky kontrolovány (při po-
užití rozumné implementace SOAP). Lze navíc provádět pokročilejší validaci
(délka řetězců a kolekcí, regulární výrazy apod.).

Thrift: Je možné definovat datové typy na úrovni souboru popisující službu
(.thrift) a tyto definice jsou následně automaticky kontrolovány. Nelze však
provádět pokročilejší validaci (délka řetězců a kolekcí, regulární výrazy apod.).

85



4. Vyhodnocení a zobecnění výsledků

4.3.0.14 Politiky a dohlížení

REST: FUP je možné dohlížet a vymáhat na úrovni webového HTTP serveru.

SOAP: FUP je možné dohlížet a vymáhat na úrovni webového HTTP serveru
(při použití SOAP přes HTTP). Na úrovni WSDL existuje pouze proprietární
řešení od IBM.

Thrift: FUP nelze dohlížet ani vymáhat na úrovni Thrift, je třeba vlastní
implementace na základě API tokenů.

4.4 Shrnutí výsledků měření efektivity vývoje

Výsledky měření efektivity vývoje jednotlivých SOA technologií jsou znázor-
něny v tabulce 4.5.

REST SOAP Thrift

Šíře potřebných znalostí pro vý-
vojáře

Rychlost učení

Existence nástrojů pro podporu
vývoje

Debugging implementované
služby

Nástroje na profiling implemento-
vané služby

Nástroje na generování klienta a
serveru

Tabulka 4.5: Tabulka výsledků měření efektivity vývoje.

4.4.0.15 Šíře potřebných znalostí pro vývojáře

REST: Kromě technologie samotné, je třeba základní znalost HTTP, XML/J-
SON, serverů a použitého programovacího jazyka.

86



4.4. Shrnutí výsledků měření efektivity vývoje

SOAP: V případě SOAP přes HTTP je třeba znalost HTTP, XML, serverů a
použitého programovacího jazyka. Při použití jiné transportní vrstvy je třeba
znát onu transportní vrstvu. Práci si můžeme ulehčit použitím hotové SOAP
implementace.

Thrift: Je třeba pouze znalost použitého programovacího jazyka a technologie
samotné.

4.4.0.16 Rychlost učení

Časové ohodnocení neobsahuje implementaci samotnou, která může být libo-
volně složitá.

REST: Jednoduchou službu lze bez předchozích znalostí vytvořit v řádech
jednotek dnů. Pokročilejší funkce pak také v řádech dnů (není zde mnoho
pokročilejších funkcí).

SOAP: Jednoduchou službu lze bez předchozích znalostí vytvořit v řádech
jednotek dnů. Pokročilejší funkce pak v řádech dnů až týdnů (záleží na rozsahu
použití SOAP standardu a také množství použitých WS-* standardů).

Thrift: Službu lze bez předchozích znalostí vytvořit v řádech jednotek hodin.

4.4.0.17 Existence nástrojů pro podporu vývoje

REST: Neexistuje mnoho vizuálních nástrojů specializovaných na návrh REST
služby. Osobně se mi v době psaní této práce podařilo nalézt pouze jeden (ko-
merční) produkt.

SOAP: Pro návrh SOAP služby existují jak zásuvné moduly do vývojových
prostředí, tak samostatné aplikace s vizuálním editorem.

Thrift: Pro Thrift neexistuje vizuální návrhář. K dispozici je pouze základní
zvýrazňovač syntaxe .thrift popisu.

4.4.0.18 Debugging implementované služby

REST: Pro vytváření REST požadavků existuje řada nástrojů. Pro zachytá-
vání zpráv jsou k dispozici nástroje jak externí, tak integrované do vývojového
prostředí.

SOAP: Pro vytváření SOAP požadavků existuje řada nástrojů. Pro zachytá-
vání zpráv jsou k dispozici nástroje jak externí, tak integrované do vývojového

87



4. Vyhodnocení a zobecnění výsledků

prostředí. Navíc existuje komerční, uživatelsky přívětivý SW s možností kro-
kování.

Thrift: Není k dispozici nástroj, kterým bychom mohli zasílat požadavky na
Thrift službu. Pro zachytávání zpráv jsou k dispozici nástroje jak externí, tak
integrované do vývojového prostředí.

4.4.0.19 Nástroje na profiling implementované služby

REST: Profiling je možné (při implementaci na platformě Java) provést po-
mocí nástroje VisualVM. Pro simulování zátěže je možné použít např. Apache
JMeter či SoapUI.

SOAP: Profiling je možné (při implementaci na platformě Java) provést po-
mocí nástroje VisualVM. Pro simulování zátěže je možné použít např. Apache,
SoapUI či SOAPSonar.

Thrift: Profiling je možné (při implementaci na platformě Java) provést po-
mocí nástroje VisualVM. Pro simulování zátěže je třeba vlastní implementace.

4.4.0.20 Nástroje na generování klienta a serveru

REST: Klient i server lze vygenerovat nástrojem wadl2java na základě WADL
popisu, který však není standardizován.

SOAP: Klient i server lze vygenerovat např. nástroji frameworku Apache Axis
či Apache CXF na základě WSDL popisu, který je standardizován konsorciem
W3C.

Thrift: Klient i server lze vygenerovat pomocí nástroje, který je součástí
základní Thrift instalace.

4.5 Shrnutí výsledků rozšiřitelnosti služeb
Výsledky měření rozšiřitelnosti služeb, při použití jednotlivých SOA techno-
logií, jsou znázorněny v tabulce 4.6.

4.5.0.21 Verzování

REST: Různé verze API lze provozovat a vyžádat pomocí „HTTP content
negotiation“ nebo specifikací v URL. Verze není zakódována přímo v datech,
což může při nepozornosti způsobit chybu.
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REST SOAP Thrift

Verzování

Změna přenosové technologie

Nezávislost na platformě

Nasazení autentizace (server)

Nasazení autentizace (dopad na
klienta)

Nasazení šifrování (server)

Nasazení šifrování (dopad na kli-
enta)

Tabulka 4.6: Tabulka výsledků měření rozšiřitelnosti služeb.

SOAP: Různé verze API lze specifikovat až na úroveň jednotlivých značek
obsahu SOAP obálky pomocí jmenných prostorů.

Thrift: Thrift je z těchto třech technologií nejvíce benevolentní ke změnám
v API tak, aby jej bylo možné považovat za kompatibilní. Souběžný běh více
verzí služby je možný jen zakomponováním verze do samotného volání API
(ekvivalent zakomponování do URL) a následným ručním řešením, popř. spuš-
těním různých verzí serveru na různých portech.

4.5.0.22 Změna přenosové technologie

REST: Pokud neuvažujeme implementaci vlastního protokolu, podporující
REST omezení, pak je REST pevně svázaný s HTTP(S) a tedy nejčastěji s
přenosovou vrstvou TCP/SSL.

SOAP: SOAP umožňuje na úrovni WSDL definovat různé „bindings“. Stan-
dardizováno je HTTP(S), JMS a UDP. Všechny „velké“ implementace na plat-
formě Java nabízí minimálně HTTP a JMS – někteří i UDP, SMTP a další.

Thrift: Thrift má oddělenou transportní vrstvu s předepsaným rozhraním – s
možností vlastní implementace. Z výchozích implementací se ale dá spolehnout
(napříč všemi jazyky) pouze na TCP/SSL.
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4.5.0.23 Nezávislost na platformě

REST: REST je závislý pouze na protokolu HTTP, který lze použít na všech
testovaných platformách.

SOAP: SOAP přes HTTP je závislý pouze na protokolu HTTP, který lze
použít na všech testovaných platformách.

Thrift: Thrift nabízí generátor serveru/klienta pro mnoho cílových implemen-
tačních jazyků. Jsme však omezeni tvůrci Thriftu, jaké jazyky budou imple-
mentovány a např. jazyk C implementován není (ačkoliv C++ ano).

4.5.0.24 Nasazení autentizace (server)

REST: Nasazení autentizace (Basic HTTP auth) nevyžaduje zásah do zdro-
jových kódů.

SOAP: Nasazení autentizace je definováno ve WSDL a přidání či editace
WS-Policy nevyžaduje rekompilaci projektu.

Thrift: Nasazení autentizace vyžaduje zásah do zdrojových kódů a tedy i
jejich rekompilaci. Navíc nutně dochází k zásahu do samotného API služby.

4.5.0.25 Nasazení autentizace (dopad na klienta)

REST: Vzhledem k standardizaci a rozšířenosti, Basic HTTP auth mnoho kli-
entů implementuje. Pokud s tím však nebylo dopředu počítáno, bude potřebný
zásah do zdrojových kódů.

SOAP: Je pouze třeba zajistit přidání odpovídajících informací do hlavičky
SOAP obálky. Pokud s tím však nebylo dopředu počítáno, bude potřebný
zásah do zdrojových kódů.

Thrift: Pokud server nasadí autentizaci, dochází ke změně API služby. Na
straně klienta bude také nutný zásah do zdrojových kódů.

4.5.0.26 Nasazení šifrování (server)

REST: Nasazení šifrování (HTTPS) nevyžaduje zásah do zdrojových kódů.
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SOAP: Nasazení šifrování je definováno ve WSDL a přidání či editace WS-
Policy / WS-Security nevyžaduje rekompilaci projektu.

Thrift: Je třeba použít jinou implementaci rozhraní TServerSocket. Změny
do zdrojových kódů jsou tedy minimální, nicméně nutné.

4.5.0.27 Nasazení šifrování (dopad na klienta)

REST: Vzhledem k standardizaci a rozšířenosti, HTTPS mnoho klientů im-
plementuje. Pokud s tím však nebylo dopředu počítáno, bude potřebný zásah
do zdrojových kódů.

SOAP: Je třeba zajistit přidání odpovídajících informací do hlavičky SOAP
obálky. Pokud s tím však nebylo dopředu počítáno, bude potřebný zásah do
zdrojových kódů.

Thrift: Je třeba použít jinou implementaci rozhraní TTransport. Změny do
zdrojových kódů jsou tedy minimální, nicméně nutné.

4.6 Shrnutí výsledků kategorie Ostatní

Výsledky měření kategorie Ostatní jsou znázorněny v tabulce 4.7.

REST SOAP Thrift

Dodání / objevení služby

Standardy

Škálovatelnost / spolehlivost

Transakce

Cache

Asynchronní volání

Odhad rozvoje v horizontu 5 let

Tabulka 4.7: Tabulka výsledků kategorie ostatní.
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4.6.0.28 Dodání / objevení služby

REST: REST nemá standardizovaný způsob, jak objevit koncové body služeb.
Jednotlivé části služby klient získá buť z WADL či z HTTP metadat – ani
jedno však nemusí být přítomno, záleží na implementaci.

SOAP: SOAP umožňuje získání koncových bodů služeb pomocí technologií
jako je UDDI, WS-Inspection a WS-Discovery. Jednotlivé části služby pak
klient získá z WSDL popisu.

Thrift: Thrift nemá standardizovaný způsob, jak objevit koncové body služeb.
Jednotlivé části služby pak klient získá z .thirft popisu.

4.6.0.29 Standardy

REST: Technologie REST není standardizována. Je standardizováno pouze
HTTP a existuje neschválený návrh na standardizaci WADL.

SOAP: Technologie SOAP je standardizována a to včetně popisového jazyka
WSDL a mnoha dalších přidružených částí (WS-*).

Thrift: Technologie Thrift není standardizována.

4.6.0.30 Škálovatelnost / spolehlivost

Škálovatelnost a spolehlivost nelze řešit na úrovni jednotlivých technologií, lze
však řešit na transportní vrstvě s možností výběru z více možností řešení.

4.6.0.31 Transakce

REST: REST nemá podporu pro atomické transakce.

SOAP: SOAP má standard pro atomické transakce i transakce s relaxovaným
ACID modelem.

Thrift: Thrift nemá podporu pro atomické transakce.

4.6.0.32 Cache

REST: Cache je realizována na úrovni HTTP a funguje automaticky, stačí
odesílat příslušné HTTP hlavičky.
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SOAP: Je nutná vlastní implementace na aplikační úrovni.

Thrift: Je nutná vlastní implementace na aplikační úrovni.

4.6.0.33 Asynchronní volání

REST: Asynchronní volání je možné pomocí HTTP Streamingu, je však třeba
ruční implementace. Referenční implementaci obsahuje např. framework Jer-
sey.

SOAP: Asynchronní volání je možné a je podpořené standardem WS-Addressing.
Referenční implementaci nabízí např. framework CXF.

Thrift: Asynchronní volání umožňuje vygenerovaný klient / server již ve vý-
chozím stavu.

4.6.0.34 Odhad rozvoje v horizontu 5 let

REST: Očekávám růst popularity v neprospěch SOAP a rozvoj tzv. séman-
tických služeb.

SOAP: Očekávám snižování popularity SOAP, avšak v určitých kruzích zů-
stane (např. korporátních). Je možné očekávat vydávání nových standardů,
avšak ne v takovém množství, jako tomu bylo v počátcích.

Thrift: Thrift bude i nadále používán především ve speciálních případech,
doména veřejných API zůstane v rukou REST, případně SOAP.

4.7 Celkové shrnutí výsledků

∙ Režie jednotlivých technologií po stránce množství přenesených dat je u
všech tří technologií při rozumném množství přenášené informace srov-
natelná. Z pohledu výkonu je výrazně výkonnější technologie Thrift.
Technologie RESTful a Web Services jsou srovnatelně rychlé.

∙ RESTful službu lze z technického pohledu dostatečně obsáhle popsat
pomocí WADL. Popis z obchodního pohledu lze nejefektivněji vytvořit
u Web Services (nejlepší povázanost s implementací).

∙ Thrift neposkytuje (na rozdíl od REST i Web Services) žádnou podporu
pro autentizaci uživatelů, nabízí však vrstvu zajišťující šifrovanou ko-
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munikaci. Nejvíce možností a flexibility v oblasti zabezpečení nabízejí
Web Services.

∙ Pokročilou, automatickou kontrolu komplexních datových typů
(včetně jejich obsahu a délky) lze dobře provádět jak u RESTful, tak Web
Services služeb. U technologie Thrift je potřeba vlastní implementace.

∙ Technologie Thrift je z pohledu nároků na znalosti vývojáře nejjed-
nodušší, Web Services nejnáročnější. Pokud nemáme velké nároky na
výslednou službu, i SOAP službu lze vyrobit s minimem znalostí.

∙ Jak pro RESTful, tak Web Services technologie existuje široké portfolio
nástrojů pro podporu vývoje. Situace je horší u technologie Thrift.

∙ U všech třech technologií existuje cesta, jak provádět verzování. Tech-
nologie Thrift je z pohledu zajištění zpětné kompatibility verzí nelepší,
paralelní provoz více (nekompatibilních) verzí služby je však nejsložitější.

∙ Všechny technologie poskytují dostatečnou nezávislost na platformě,
pouze Web Services však nabízí dostatečnou pohodlnost při požadavku
na změnu přenosové vrstvy.

∙ REST i Web Services umožňují integrovat autentizaci / šifrování
za běhu služby (bez zásahu do implementace), Thrift ne.

∙ Web Services je, jako jediná z testované trojice, standardizovaná tech-
nologie (skládá se ze standardizovaných technologií).

∙ Pro výkonnostní aplikace je vhodnější Thrift (vysoký výkon rychlosti
zpracování) a REST (podpora cachování a lepší předpoklady pro ho-
rizontální škálování). Pro aplikace citlivé na chyby je vhodnější Web
Services (podpora pro transakce).

∙ Thrift a Web Services nabízejí nativní podporu pro asynchronní vo-
lání, pro RESTful služby však existuje funkční implementace třetí strany.
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Závěr

Cílem této diplomové práce bylo vytvořit ucelený souhrn hodnotících kritérií
pro RESTful, Web Services (SOAP) a Thrift služby. Tato kritéria dále vyhod-
notit a výsledky sumarizovat pro účely užití IT architekty při rozhodování,
která z daných technologií je pro jejich aplikaci nejvhodnější.

Jednotlivá hodnoticí kritéria jsou diskutována a vyhodnocena v ka-
pitole „Specifikace kritérií a realizace měření“ (3.3) (jejich výpis je k nalezení v
sekci „Obsah“ této práce). Výsledky jsou dále zjednodušeny a sumarizovány
v kapitole „Vyhodnocení a zobecnění výsledků“ (4). Nedílnou částí této práce
je samotná implementace většiny testů, kde bylo prakticky otestováno
mnoho nástrojů, frameworků a samotných vlastností jednotlivých technologií
– dohromady jde o 58 JUnit testů. Cíl práce byl tedy splněn.

Pro rychlý přehled výsledků je možné nahlédnout do tabulek v předchozí
kapitole, „Vyhodnocení a zobecnění výsledků“ (4).

Náměty na pokračování
Tato diplomová práce obsahuje velmi širokou oblast kategorií, přičemž měření
v některých částech by bylo možné provést více do hloubky. Např. měření
výkonu a režie pro SOAP by bylo vhodné provést pro složitější služby, např.
při použití Web Services zabezpečení nebo při SOAP přes UDP. Dále nebyla
dostatečně do hloubky otestována (prakticky) možnost šifrování a zabezpečení
na úrovni SOAP. U technologie Thrift nebyla např. ověřena funkčnost TCP
proxy. Dále nebyla příliš podrobně prozkoumána problematika sémantických
služeb.
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Příloha A
Seznam použitých zkratek

ACID Atomicity, Consistency, Isolation, Durability

ACL Access Control List

AJP Apache JServ Protocol

API Application Programming Interface

API Application Programming Interface

B2C Business-to-consumer

B2B Business-to-business

BPEL Business Process Execution Language

ČVUT České vysoké učení technické

DDoS Distributed Denial of Service

DNS Domain Name System

FIT Fakulta informačních technologií

FUP Fair User Policy

GSS Generic Security Services

HATEOAS Hypermedia as the Engine of Application State

HTTP Hypertext Transfer Protocol

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure

IBM International Business Machines

IDL Interface Description Language
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A. Seznam použitých zkratek

IP Internet Protocol

IT Information Technology

JMS Java Message Service

JSON JavaScript Object Notation

JVM Java Virtual Machine

kB Kilobyte

MIME Multipurpose Internet Mail Extensions

OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Stan-
dards

OOP Object-oriented programming

OS Operating System

OSI Open Systems Interconnection

POJO Plain Old Java Object

RDF Resource Description Framework

REST Representational State Transfer

RFC Request For Comments

ROA Resource-Oriented Architecture

RPC Remote Procedure Call

SAML Security Assertion Markup Language

SAWSDL Semantic Annotations for WSDL

SOA Service-Oriented Architecture

SOAP Simple Object Access Protocol

SSL Secure Sockets Layer

SSO Single Sign-On

SW Software

TCP Transmission Control Protocol

TLS Transport Layer Security
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TLS Transport Layer Security

UDDI Universal Description Discovery and Integration

UDP User Datagram Protocol

URI Uniform Resource Identifier

URL Uniform Resource Locator

W3C World Wide Web Consortium

WADL Web Application Description Language

WCF Windows Communication Foundation

WSDL Web Services Description Language

WSIL Web Services Inspection Language

WSIT Web Services Interoperability Technologies

XML Extensible Markup Language

XSD XML Schema Definition

XSLT Extensible Stylesheet Language Transformations
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Příloha B
Ukázky zdrojových kódů

1 ...
2 <soapProxy name="targetService" port="2000"
3 wsdl="http://localhost:8080/soap-service/DataBenchmark?wsdl">
4 <path>/</path>
5 </soapProxy>
6

7 <serviceProxy name="Balancer" port="8282">
8 <path>/</path>
9 <balancer>

10 <clusters>
11 <cluster name="Default">
12 <node host="localhost" port="2000"/>
13 <!-- add more nodes here -->
14 </cluster>
15 </clusters>
16 <roundRobinStrategy/>
17 </balancer>
18 </serviceProxy>
19 ...

Listing 25: Ukázka konfigurace clusteru v aplikaci Membrane s jednoduchým
rozkládáním zátěže metodou round robin. Pro přidání dalších instancí služby
je pouze třeba přidat tag node. Proxy server je automaticky restartován s
aplikací nové konfigurace po uložení souboru.
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B. Ukázky zdrojových kódů

1 <!-- request -->
2 <soap:Envelope
3 xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
4 xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing">
5 <soap:Header>
6 <wsa:Action>http://soap.thesis.danekant.fit.cvut.cz/
7 SoapDataBenchmark/getSimpleCompanyDataRequest</wsa:Action>
8 <wsa:MessageID>
9 urn:uuid:90aba912-e4d0-4529-bd91-edce54849c94

10 </wsa:MessageID>
11 <wsa:To>soap.udp://localhost:8080</wsa:To>
12 </soap:Header>
13

14 <soap:Body>
15 <!-- standard request payload -->
16 ...
17 </soap:Body>
18 </soap:Envelope>
19

20 <!-- response -->
21 <soap:Envelope
22 xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
23 xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing">
24 <soap:Header>
25 <wsa:Action>http://soap.thesis.danekant.fit.cvut.cz/
26 SoapDataBenchmark/getSimpleCompanyDataResponse</wsa:Action>
27 <wsa:MessageID>
28 urn:uuid:2a43c9b8-71ea-4749-a236-d0e9c9c3739c
29 </wsa:MessageID>
30 <wsa:To>http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</wsa:To>
31 <wsa:RelatesTo>
32 urn:uuid:90aba912-e4d0-4529-bd91-edce54849c94
33 </wsa:RelatesTo>
34 </soap:Header>
35

36 <soap:Body>
37 <!-- standard response payload -->
38 ...
39 </soap:Body>
40 </soap:Envelope>

Listing 26: Ukázka SOAP zprávy přenesené přes UDP protokol.
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1 ...
2 interface TTransport {
3 public void close();
4 public boolean isOpen();
5 public void open() throws TTransportException;
6 public int read(byte[] buf, int off, int len)
7 throws TTransportException;
8 public void write(byte[] buf, int off, int len)
9 throws TTransportException;

10 }

Listing 27: Ukázka rozhraní TTransport, pomocí kterého je možné implemen-
tovat vlastní přenosovou vrstvu.

1 ...
2 WSDiscoveryClient client = new WSDiscoveryClient();
3 // or: new WSDiscoveryClient("soap.udp://proxyhost:3702");
4 List<EndpointReference> references = client.probe(
5 new QName("http://soap.thesis.danekant.fit.cvut.cz/",
6 "SoapDataBenchmark"));
7 client.close();
8

9 assertFalse( references.size() == 0 );
10

11 SoapDataBenchmarkService service = new SoapDataBenchmarkService();
12 for (EndpointReference ref : references) {
13 SoapDataBenchmark serviceImpl = service.getPort(ref,
14 SoapDataBenchmark.class);
15 assertTrue( serviceImpl.getSimpleCompanyData(15) != null );
16 }
17 ...

Listing 28: Ukázka objevení služby SoapDataBenchmark na lokální síti přes
WS-Discovery implementovaného ve frameworku CXF pomocí SOAP-over-
UDP.
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B. Ukázky zdrojových kódů

1 ...
2 ThriftServer.runServer();
3 ThriftServerV1.runServer();
4 ThriftServerV2.runServer();
5

6 ThriftFactory<ThriftDataBenchmark.Iface> thriftFactory =
7 ThriftFactory.create(ThriftDataBenchmark.Iface.class);
8 Thrift<ThriftDataBenchmark.Iface> iFaces =
9 thriftFactory.build(backends);

10

11 ThriftDataBenchmark.Iface service = iFaces.create();
12

13 assertTrue( service != null );
14 assertTrue( service.getSimpleCompanyData("token", 17) != null );
15

16 // stop two servers
17 ThriftServer.stopServer();
18 ThriftServerV1.stopServer();
19 service = iFaces.create();
20

21 assertTrue( service.getSimpleCompanyData("token", 23) != null );
22 ...

Listing 29: Ukázka použití ThriftFactory s výchozím load balancerem, prefe-
rujícím hosta s nejméně připojeními.
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1 ...
2 <!-- content hass been simplified in order to
3 save space, namespaces ommited-->
4 <SOAP-ENV:Header xmlns:SOAP-ENV="">
5 <wscoor:CoordinationContext xmlns:SOAP-ENV="">
6 <wscoor:Identifier>
7 urn:0:ffff93207dfb:-67384870:5342c1db:35a
8 </wscoor:Identifier>
9 <wscoor:CoordinationType>

10 <!-- WS-AtomicTransaction -->
11 http://docs.oasis-open.org/ws-tx/wsat/2006/06
12 </wscoor:CoordinationType>
13 <wscoor:RegistrationService>
14 <ns4:Address>
15 <!-- link for service where participants
16 can register for participation -->
17 http://localhost:8080/ws-c11/RegistrationService
18 </ns4:Address>
19 <ns4:ReferenceParameters>
20 <wsarj:InstanceIdentifier xmlns:wsa="" xmlns:wsarj="">
21 0:ffff93207dfb:-67384870:5342c1db:35a
22 </wsarj:InstanceIdentifier>
23 </ns4:ReferenceParameters>
24 <ns4:Metadata>
25 <wsam:ServiceName xmlns:wsa="" xmlns:wsam=""
26 xmlns:wsaw="" EndpointName="RegistrationPortType">
27 wscoor:RegistrationService</wsam:ServiceName>
28 </ns4:Metadata>
29 </wscoor:RegistrationService>
30 </wscoor:CoordinationContext>
31 </SOAP-ENV:Header>
32 ...

Listing 30: Ukázka CoordinationContext dat v hlavičce SOAP zprávy. (Po-
pisky jsou v angličtině, protože daný LATEX modul pro zvýrazňování syntaxe
zdrojových kódů nepodporuje UTF-8 znaky.)
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B. Ukázky zdrojových kódů

1 ...
2 @GET
3 @Path("/async/{dataSize}")
4 @Produces(MediaType.TEXT_XML)
5 public void getSimpleCompanyDataXMLAsync(
6 @Suspended final AsyncResponse asyncResponse,
7 @PathParam("dataSize") final int dataSize) {
8 new Thread(new Runnable() {
9 @Override

10 public void run() {
11 // long operation
12

13 asyncResponse.resume(new CompanyProvider()
14 .getRandomSimpleCompany(dataSize));
15 }}).start();
16 }
17 ...

Listing 31: Ukázka asynchronního zpracování REST požadavku na straně ser-
veru pomocí frameworku Jersey.

1 ...
2 client.target(endPoint).path(path)
3 .request().async().get(callback);
4

5 // implementation of the callback
6 new InvocationCallback<Response>() {
7 @Override
8 public void completed(Response response) {
9 assertNotNull(response);

10 ...
11 }
12

13 @Override
14 public void failed(Throwable throwable) {
15 assertTrue(false);
16 }
17 }
18 ...

Listing 32: Ukázka asynchronního volání REST služby pomocí frameworku
Jersey.
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1 ...
2 TNonblockingTransport transport =
3 new TNonblockingSocket(endPoint, serverPort);
4 TAsyncClientManager clientManager = new TAsyncClientManager();
5 TProtocolFactory protocolFactory =
6 new TBinaryProtocol.Factory();
7 ThriftDataBenchmark.AsyncClient client =
8 new ThriftDataBenchmark.AsyncClient(protocolFactory,
9 clientManager, transport);

10 client.getSimpleCompanyData("token", dataSize, callback );
11

12 ...
13

14 // implementation of the callback
15 new AsyncMethodCallback<getSimpleCompanyData_call>() {
16 @Override
17 public void onComplete(getSimpleCompanyData_call
18 simpleCompany) {
19 ...
20 Assert.assertNotNull(simpleCompany.getResult());
21 ...
22 }
23

24 @Override
25 public void onError(Exception exception) {
26 assertTrue(false);
27 }
28 }
29 ...

Listing 33: Ukázka volání asynchronního rozhraní pomocí vygenerovaného
Thrift klienta.
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Příloha C
Obrázky

Obrázek C.1: Ukázka testu zabezpečené SOAP služby pomocí Basic HTTP
authentication.
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C. Obrázky

Obrázek C.2: Hierarchie vestavěných datových typů pro SOAP. Zdroj: [100]
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Obrázek C.3: Ukázka GUI editoru zabezpečení SOAP služeb v NetBeans.
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C. Obrázky

Obrázek C.4: Ukázka testu zabezpečené SOAP služby pomocí WssUsername-
Token10.

Obrázek C.5: Prohlížeč serveru nedůvěřuje, protože poskytuje pouze certifikát
podepsaný sám sebou. Navzdory tomu je v tuto chvíli komunikace šifrovaná.
Po zakoupení certifikátu vystaveného důvěryhodnou autoritou by prohlížeč již
serveru důvěřoval.
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Obrázek C.6: Ukázka návrhu SOAP služby pomocí návrháře v programu
XMLSpy.
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Příloha D
Obsah přiloženého DVD

readme.txt.................................stručný popis obsahu DVD
text ....................................................... text práce

DP_Danek_Antonin_2014.pdf............ text práce ve formátu PDF
DP_Danek_Antonin_2014.tex........... text práce ve formátu LATEX
pictures...................................obrázky použité v textu
cover...........................................potisk vazby práce

workspace..........zdrojové kódy testů se strukturou Eclipse workspace
eclipse-ee.......vývojové prostředí Eclipse Java EE Kepler verze 4.3.2
.m2.............lokální Maven repository, knihovny použité při testování
tomcat.........Apache Tomcat verze 7.0.50, server použitý při testování
thrift..............................................Thrift verze 0.9.1

thrift-0.9.1.exe.................................Thrift generátor
dataBenchmark.thrift ................. hlavní IDL testované služby

documents....kritéria ve formátu XLSX, benchmarky a další dokumenty
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