Bevezetés

(A következő Microsoft-platform technológiái)
Ha feltesszük egy fejlesztő szakembernek azt a kérdést, hogy mi a Microsoft aktuális fejlesztési platformja, a legtöbb esetben igen egyszerű választ
kapunk: ez a 2000 nyarán bejelentett Microsoft.NET. Ez a válasz messze
nem kielégítő. Sokkal mélyebben kell ismerni ennél az alaptechnológiák
és a platformok közötti összefüggéseket, valamint szükséges, hogy bizonyítva lássuk a korábbi platformok képességeinek radikális megújítását
ahhoz, hogy egyáltalán új platformról beszélhessünk. Ellenkező esetben
minden puszta marketingfrázis marad.
Ez a bevezetőjellegű írás a minden vonatkozásban új alkalmazási minőség elérésének kritériumát használja, amikor bemutatja a Microsoft.NET folyamatos evolúcióját. Segítségével mind a fejlesztő szakemberek, mind a fejlesztési projektek döntéshozói világos képet alkothatnak
maguknak arról, hogy milyen, egyre újabb minőségi jegyei vannak a
.NET egyes verzióinak, egészen a Microsoft által 2008 szeptemberében
bejelentett 4.0-ás változatig terjedően. Ennek termékszintű, teljes megjelenése legkésőbb 2010-ben várható, és nagy valószínűséggel megtestesíti
majd azt a komplett minőségi váltást, amely 2000 nyarán még csak elkezdődött, azaz ekkor jelenik majd meg a következő Microsoft-platform, a
maga teljességében.
Az írás egyúttal bevezetője a SZAK Kiadó gondozásában 2008 októberében megjelenő „Bemutatkozik a Microsoft.NET Framework 3.5” című
gyűjteményes kötetnek, amely az új Microsoft-platform kialakulásában
döntő szerepet játszó .NET Framework 3.5 technológiákat mutatja be.
A kötet a terület világszerte elismert és kommunikációs szempontból
egészen rendkívüli szakértője, David Chappell e témában publikált írásait egyesíti. A kötetben helyet kaptak David legutóbbi írásai is a
„szoftver + szolgáltatások” és „a számítástechnikai felhő platformja” témájában, amelyek útmutatóként szolgálnak a platformok irányváltozásai
tekintetében – a Microsofttól függetlenül is.
Jelen írás a weben is hozzáférhető, ami lehetővé teszi, hogy megfelelő
háttérinformációk egészítsék ki az ebben foglaltakat. Ahol lehetséges, hivatkozunk a megfelelő Wikipedia-bejegyzésekre, ahol pedig ilyen nincs,
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magunk adjuk meg a gyűjteményes háttérmagyarázatot. Így az olvasó
teljesen átfogó képhez jut mind a .NET 3.5 és előzményei, mind az azokból következő végső technológiai alapok (.NET 4.0) tekintetében, amenynyiben a hivatkozások segítségével továbbolvas az interneten.

Mitől tartozik egy platform a következő
generációhoz?
Ha a Wikipedia angol nyelvű változatában (en.wikipedia.org) rákérdezünk
a platform szóra, akkor annak számítástechnikai értelmére a következőt találjuk: „Platform (computing), a framework on which applications may be run”
vagyis olyan keretrendszer, amelyen alkalmazásokat lehet futtatni.
Ezt a keretrendszert bővebben úgy jellemezhetjük, mint alkalmazások
futtatórendszerét, amely szorosan ráépül a hardvert és a hálózatot működtető rendszerszoftverekre, így egy PC esetében annak operációs rendszerére. A fejlesztők a platformot alkalmazásiprogram-interfészeken, ún.
API-kon, azaz előre meghatározott hívási, kommunikációs felületeken
használják, amelyek a keretrendszer által kínált funkcionális szolgáltatásokat reprezentálják.
A 2002 januárjára elkészült Microsoft.NET Framework 1.0-át a következőképpen illusztrálta Brad Abrams, a keretrendszer fejlesztőinek vezető programmenedzsere:

B.1. ábra: Microsoft.NET Framework 1.0
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Az operációs rendszer felett egy, az összes .NET-nyelv számára közös
nyelvi futtatórendszer (Common Language Runtime – CLR) van, fölötte
az alapvető programozási feladatokat támogató osztálykönyvtárak (Base
Class Library) találhatók, majd egy, az adatelérést (ADO.NET) és az XML
használatát támogató réteg, majd még e felett a webes illetve a windowsos megjelenítést, elérést megkönnyítő ASP.NET és Windows Forms,
végezetül a programozási nyelvek közös specifikációját támogató réteg
(Common Language Specification – CLS); a további alrendszereket, maguk az eddigiek összességére épülő .NET-nyelvek alkotják.
A .NET 1.0 mindegyik alrendszere hordozott a korábbiakhoz képest
következő generációs jegyeket, vagyis olyan tulajdonságokat, amelyek
minőségi különbséget jelentettek az addigiakkal szemben. A közös nyelvi
futtató rendszer, a CLR például úgy nevezett menedzselt kód futtatását tette lehetővé a korábbi natív kóddal szemben, mégpedig több nyelv számára
is alkalmas módon. Ezzel az addig minőségileg legtöbbet jelentő Java
platformon is túllépett. Az ADO.NET az ún. disconnected data access, azaz
a szétkapcsolt időszakokat is megengedő adathozzáférés terén hozott újítást. Az ASP.NET nóvuma egyrészt az addig csak windowsos felületekhez megvalósított fogd-és-vidd (drag and drop) módon használható vizuális interfészalkatrészek (controlok) segítségével történő webes programozás lehetősége volt, másrészt pedig a web programokkal való használatának lehetősége az ún. ASP.NET webszolgáltatások segítségével.
Tisztán a fejlesztői munka támogatásának szempontjából nézve a
.NET 1.0-át már lehetett következő generációs platformnak tekinteni, maguknak az erre alapulóan elkészíthető alkalmazásoknak a minősége
szempontjából azonban csak részben. A menedzselt kód minden programozási nyelvre való bevezetése például felszámolta az addig évtizedeken
át akkut módon jelentkező, ún. fityegő pointer (dangling pointer), azaz az elfeledett pointer , valamint az ún. memóriaszivárgás (memory leak), azaz ottfelejtett memóriaallokáció problémáit. Ezzel a kód minősége egyértelműen
jobb lett, mégpedig nem a programozótól függő módon, hanem magából
a keretrendszerből következően. Ettől és más, a fentiekben is csak kis
részben említett minőségi különbségektől azonban a .NET Framework
1.0-ára épülő alkalmazások nem lettek a felhasználó számára rögtön érzékelhető módon más minőségűek. E miatt nem lett valódi következő
generációs platform az 1.0-ás változat.
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Ez volt az oka továbbá annak is, hogy a fejlesztés és a platformok intim belső világát nem ismerők közül, kezdve az általános informatikai
szakemberektől a szakterületi kereskedőkön át az illetékes döntéshozókig
terjedően, nem kevesen tartották a Microsoft valamiféle marketing trükkjének, az addigiak újracsomagolásának az egész Microsoft.NET kezdeményezést. Az is előfordult, hogy a Microsoft piaci ellenfelei, sőt akár
még csak ellenérdekelt üzletfelei egészen vad ellenpropagandát fejtettek
ki adott esetben erre alapozva, ha az érdekük – az ő megítélésük szerint –
éppen úgy kívánta. Gyakorlatilag semmitől sem riadtak vissza.
A legutóbbi idők egyik ilyen, végképp szélsőséges példája jól illusztrálja azt, hogy mennyire nem légből kapott dolgokról beszélünk. A Borland Magyarország képviselője így nyilatkozott 2007. márciusában a Microsoft.NET-ről: „A .net nem más mint a Java másolata (!!!) … ha ismeri a
.netet akkor tudhatja, hogy a .net 2.0 és 3.0 között semmi különbség nincs bugjavításon kívül, így a 3.5 sem különbözik semmiben, illetve a 3.5 kifejezetten Vistához lett igazítva”. Szinte felfoghatatlanul hamis, még a magyar Borland
számára is rendkívül káros állítások sorozata ez, ami még – az egyébként
sajnálatos – Delphi-ügynek is csak kárt okoz, nemhogy védené azt. És itt
eljutunk az 1.0 utáni változatokban megjelenő, még további minőségi különbségek, egyáltalán a különbségek kérdéséhez.

Mennyire jelentős az egyre újabb .NET-változatok
közötti különbség?
A 2005. novemberben megjelent .NET Framework 2.0 elsősorban az
ASP.NET vonatkozásában hozott minőségi továbblépést. Az ASP.NET 2.0
a webes megoldások fejlesztésének általános keretrendszereként működött immár, mégpedig a gyors alkalmazásfejlesztést, az ún. RAD-ot a lehető legteljesebben megvalósító módon. Tipikus vélemény: „ha ebben kellett volna fejlesztenem, akkor egy év munkáját három hónap alatt elvégeztem
volna”. Mindez az általánossá tett architektúra és több új megoldás bevezetése révén vált lehetővé. Erre épülhetett rá a 2007 januárjára elkészült
ASP.NET AJAX az ún. gazdag webügyfél és remix (mashup) alkalmazások fejlesztésének támogatására, amely azután a 2007 novemberében
megjelent .NET Framework 3.5, mint a legközelebbi .NET kiadás részeként kerülhetett be a teljes platform kódba. Fejlesztők természetesen már
előbb használhatták azt külön hozzáadással (add-on).
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A webes alkalmazások fejlesztése tekintetében így már igen korán létrejött a következő generációs platform többé-kevésbé végleges változata.
A korábbi fejlesztésekben is oroszlánrészt vállaló szoftverzseninek, Nikhil
Kotarinak (társaival együtt) az ASP.NET AJAX fejlesztése során már csak
egy új nyelvi kiegészítést, a Script#-ot kellett használható állapotba hoznia ahhoz, hogy a Microsoft Windows Live eddigi rendszerét teljessé tevő
továbbfejlesztések, mint pl. a Live Mesh a lehető leghatékonyabb módon,
már ezzel készülhessenek. Az Office Live fejlesztésben is hasonló szerepet tölt be a Script#. Az eszköz segítségével C#-ban dolgozhatnak azok,
akik a legkülönbözőbb böngészőket szkript kódban programozzák, mégpedig elfedve a böngészők különféle JavaScript változatait. Hihetetlen
minőségi különbség! A Script# el is nyerte a Microsoft 2008 évi „Engineering Excellence” díját.

B.2. ábra: A Live Mesh használata

A fenti illusztráción a Live Mesh használatának egyik előnyét látjuk a sok
közül. „Nincs többé szükség saját magunknak címzett e-mail csatolmányokra.
Helyette a szükséges információt valamennyi általunk használt eszközön szinkronban tudjuk tartani.” Így szól a kép alatti magyarázat a 2008. április 21-i
bejelentéshez a sajtó számára készített összeállítás egyikeként. A példából
az is érzékelhető, hogy személyes használatú eszközeinket (pl. a képen
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látható három klasszikus eszközt, az otthoni PC-t, a laptopot és a munkahelyi asztali gépet) és webes jelenlétünket (a bárhol rendelkezésre álló
böngészők valamelyikén elérhető Live Desktopot) egységes rendszerré
szervező alkalmazásokról , egyfajta szuper operációs rendszerről van itt
szó. Ez pedig – értelemszerűen – nem csak az ennek keretében összekapcsolódó, mindenki számára érezhetően új minőséget kínáló alkalmazások
együttese, hanem egész egyszerűen egy újabb platform.
Ezzel el is jutottunk ahhoz, hogy a szakma minden szereplője számára, már egyedül ezen a webes vonalon haladva, világossá váljék a .NET
2.0 és a további változatok által hozott többlet, ami majd a vélhetően a
.NET 4.0 részévé váló Live Mesh platformbeli API-kkal együttesen az
egyszerű felhasználók teljes köre számára is megjelenő, szinte példátlan
mértékű minőségi különbséget eredményez. És ekkor még nem is beszéltünk a .NET 1.0. más irányokban bekövetkezett továbbfejlődéséről.

Mit jelentett a Windows Vista megjelenése
a Microsoft.NET terén?
A 2006 novemberében elkészült Windows Vista a .NET Framework új,
3.0-ás változatát tartalmazta:

B.3.ábra: A .NET 3.0 felépítése

A .NET 2.0-ban meglévő Windows Forms rendszer az egész addigi Windows-platformot meghatározó rasztergrafikus, bitmapelvű, csak 2D-s
képességekkel bíró GDI fundamentumokat használta. Ezzel szemben a
.NET 3.0-ában megjelent az ezt teljes egészében elvető, vektorgrafikus elven működő és 3D-s képességű Windows Presentation Foundation.
A WPF-rendszer a korszerű grafikus processzorokat, GPU-kat is kit tudja
használni, valamint támogatja a lehető legkülönfélébb megjelenítési igényeket, mégpedig a lehető legperspektivikusabb módon.
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A merőben új lehetőségeket mindenki kipróbálhatja az Otto katalógusáruház vagy az MSDN Magazin olvasó alkalmazások példáján a saját Vistás számítógépén (az előbbinél az „Otto-Store Installieren”-t kell kiválasztani a hozzáférést támogató weboldalon). Ezeken is jóval túlmutat a WPF
alapú Microsoft Surface, amely teljesen más eszközrendszer, az ún. multitouch (többérintős kapcsolatrendszer) keretében megnyíló új lehetőségekre
irányítja rá a figyelmet. Az alábbi kép 2008. szeptember elején készült és 2
darab Microsoft Surface alkalmazást mutat be, melyek az amerikai elnökválasztási küzdelmek követésében segítik az MSNBC televíziót. A naplóbejegyzésben megtekinthető videó a használatukat is jól bemutatja.

B.4. ábra: Microsoft Surface alkalmazások

Itt azonban nem csupán az eddig megszokott GUI leváltásáról van szó,
hanem ennél valami jóval nagyobb horderejű dolog van folyamatban.
A Microsoft Research kutatója, Bill Buxton, akinek szakmai pályája és
kompetenciája a minden GUI-k őstípusát megalkotó Xerox PARC-tól a
legújabb „multi-touch” interfész technológiákig terjed, videón megtekinthető előadásában egyenesen arról beszél, hogy az elmúlt 25 év lényegében változatlan felhasználói kapcsolatrendszere (ld. Xerox Star) a következő 5 év alatt radikálisan módosulhat. A korlátos és szigorúan egyirányú képernyők helyett a legkülönfélébb, akár igen nagy interaktív felületeken alapuló és más felületekkel, tárgyakkal kölcsönható megoldások kerülnek majd előtérbe (ún. interactive surfaces). „A használati eszközök integrált társadalma alakulhat ki ily módon, amennyiben megfelelő dizájn érxxi
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vényesül mindenben” – hangzik Buxton egyik konklúziója, miközben a GUI
helyett a kicsit játékos SUI (Surface User Interface) betűszót veti be. Mindenképpen érdemes megtekinteni előadását: korszakos és korántsem a
fantázia szüleménye.
A Microsoft Surface tehát még csak a kezdet, a noteszgépet átalakító
Microsoft MultiTouch (rövid demó, teljes ismertetés) is csupán egy a várható folytatások közül. A korábbi Live Mesh illusztráción szereplő „Add
Device” szöveg azt is jelzi, hogy új eszközök sokfélesége lesz majd használható a készülő Live platformon, és mindenki a lehető legkényelmesebb formában minden eszközön, bárhol is tartózkodjék éppen, hozzáférhet majd információihoz – legyen akár a buszmegállóban, ahogyan Bill
Buxton említi előadásának egyik példájában.
Vegyük mindehhez hozzá a hálózati rendszeren belüli programkommunikáció rendszerének teljes újragondolását a Windows Communication
Foundation (WCF) formájában, és máris teljes mértékben érzékelni tudjuk a
rendszer- és alkalmazásfejlesztés előtt megnyíló, merőben új távlatokat.

Mit jelent a kommunikációs alapok újragondolása,
miért volt erre szükség?
A .NET 2.0-ában – ugyanúgy, mint az 1.0-ában – több megoldás létezett
az elosztott rendszereken belüli programok és programrészek közötti
kommunikációra:
• a 90-es években megjelent, üzenetsorokon alapuló kommunikációt
támogató middleware, az MSMQ, amivel heterogén hálózatokban
és olyan rendszerekkel is lehetett kommunikálni, melyek ideiglenesen lekapcsolódhattak a hálózatról,
• a 90-es évek komponensobjektum-modelljének, a COM-nak elosztott rendszerekre és tranzakciókezelésre kiterjesztett változata, a
COM+ mégpedig a .NET programok számára elérhető ún. Enterprise Services (COM+ 1.5) formájában,
• a .NET-tel megjelent .NET Remoting, melyre egyébként azért volt
eredetileg szükség, mert (szemben a COM+-szal) használata egyrészt nem korlátozódott Microsoft-specifikus, bináris protokollokra, másrészt pedig megoldotta a tűzfalakon keresztüli kommunikáció problémáját is,
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• az ASP.NET Web Services a heterogén rendszerek közötti alapvető
kommunikációra, webes alapokon és szabványosan, mégpedig
igen egyszerű programozástechnikai megoldásokkal a .NET környezetben.
Háttérmagyarázat (megfelelő Wikipediabejegyzés hiánya miatt): Az ASP.NET Web
Services .NET osztályokból és azon belüli metódusokból kiindulva egyszerű, deklaratív módon
lehetővé tette speciális, .asmx végződésű ASP.NET weboldalak előállítását, amelyeket azután
az új, http-re vagy https-re épülő SOAP protokoll segítségével lehetett bármilyen más programból elérni. .NET esetében természetesen a webszolgáltatások másik programból való elérése
is .NET-szinten volt támogatva, és igen egyszerű volt a használatuk. A webszolgáltatásnak sem
a létrehozása, sem pedig az elérése nem igényelt SOAP-specifikus ismeretet, lényegében távoli eljáráshívásként működött ez a megoldás. A Web Services Interoperability (WS-I) ipari konzorcium Basic Profile-jának 2004-es elfogadását követően más, nem Microsoftos rendszerekben
definiált szolgáltatásokkal is megvalósult az ilyen jellegű, egyszerű módon történő programozás, mint ahogyan onnan is egyszerűbb módon tudták használni az ASP.NET webszolgáltatásokat. Mire 2008 júliusában az ISO szintjén is elfogadták az alapprofilt (az 1.1-et) már minden
érintett platform megfelelően támogatta, így most már a webszolgáltatási alapok nagyfokú interoperabilitásáról beszélhetünk.

A Windows Communication Foundation (WCF) fejlesztői (közöttük több
szoftverzseni) egy minden kommunikációs megoldást, így a fentieket is
egyesítő, általános rendszerben látták a továbblépés útját. Elgondolásuk
lényege az alábbi:

B.5. ábra: A WCF általános kommunikációs rendszere

Az ügyféloldallal szemben explicit szolgáltatások vannak, amelyeket egy
vagy több kommunikációs végponton (endpoint) keresztül lehet üzenetküldési rendszerben elérni. Minden végponthoz tartozik egy elérési cím
(address), egy a „hogyan érjük el?” aspektusát kifejező kommunikációs kötés
(binding), és a külső kötelezettségvállalást, a vállalt funkciók mibenlétét megxxiii
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adó szerződés (contract). Ez utóbbi megnevezés nem véletlen, mivel ugyanúgy, mint a mindennapi életben, ez is egy a háttérrészletektől a lehető legnagyobb mértékben független megállapodás az érintett felek között. Csak az
számít a teljesítés során, ami ezekben a szerződésekben foglaltatik. Minden
más körülményt figyelmen kívül kell hagyniuk az érintett feleknek.
E mentalitásnak különösen a szolgáltatásoldalon van óriási jelentősége,
mivel a szolgáltatások definíciója, interfésze ettől kezdve a lehető legnagyobb mértékben függetlennek tekintendő minden mástól. Így például attól,
hogy egyáltalán vannak-e vagy sem osztályok, objektumok vagy bármi más
programozástechnikai megoldás, mint ki nem mondott feltételezések a szolgáltatások mögött. Ez bizony komoly különbség a korábbi objektumorientáltsággal, majd az ez után jelentkezett komponensorientáltsággal szemben.
Olyannyira, hogy az ilyen szolgáltatások fejlesztésénél az interfészre úgy kell
tekinteni, mint ami minden mást megelőz (mint a szerződéses kapcsolatoknál maguk a szerződések), egészen odáig terjedően, hogy a fejlesztés során
először magát az interfészt, a szerződést kell tisztázni, definiálni, és csak ezután jöhet minden más, ami ennek a szerződésnek a teljesítéséhez szükséges.
A szerződés az erre támaszkodó ügyfelek és a szolgáltatást nyújtó fél
közötti, logikailag egyikhez sem tartozó, független megállapodás. Külön
irányelvi szlogen is született az interfész ilyen nagyfokú függetlenségének
a kifejezésére: „contract-first development”. Fontos tudni, hogy maga a
mögöttes megközelítés, amit szolgáltatásorientációnak neveznek, még ma
is a tisztázás időszakánál tart (a hivatkozott Wikipedia-bejegyzés „összevisszasága”már önmagában mutatja ezt). Ennek lényegét az alábbi háttérmagyarázat részleteiben megvilágítja, egészen a legutóbbi vitákig terjedően.
A WCF mindenesetre a szolgáltatásorientációra a lehető legteljesebb mértékben felkészített platform, ami mindazonáltal megmarad a „csak”
kommunikációs platform szintjén, azaz önmagában nem nyújt teljes garanciát a szolgáltatásorientáció teljes értékű betartására, „csak” annak minden szempontból elégséges kommunikációs feltételeit biztosítja.
Háttérmagyarázat (megfelelő Wikipedia-bejegyzés hiánya miatt): A „contract-first”
valami olyasmit fejez ki a szolgáltatásorientációval kapcsolatban, mint amit a szoftver konstrukciós evolúció korábbi, nagy mérföldköveinél úgy ismertünk, mint:
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•

„goto-less programming” a strukturált programozás esetében,

•

„adatabsztrakció” az objektumorientációnál, vagy

•

a komponensekből való konstruálhatóság elsődlegességét képviselő, külön komponens
leíró nyelv (IDL) előtérbe helyezése, és ezen keresztül egy ki nem mondott „separate
the component description” elv alkalmazása a komponensorientációnál.

Bevezetés

Ezen keresztül persze azt is látjuk, miként kapcsolódnak egymáshoz ezek
a markáns vonulatok. A strukturált programozásnál és az objektumorientációnál még a hogyan írjunk kifejezőbb programokat kérdésköre foglalkoztatta a szakma élvonalát, míg az ezután következőknél a hogyan használjuk ki meglévő, vagy majd még ezután elkészülő szoftver bázisainkat problémakör. Ez annak felel meg, ahogyan eljutottunk az eredeti szoftverfelhalmozástól a szó szoros értelmében vett szoftverkihasználás korszakáig.
Ahhoz a helyzethez, amikor már csak úgy lehet tovább fejlődni, ha minden, amit újként készítünk az előre garantált, korlátlan továbbhasznosítás
(újrahasznosítás) rendszerében készül.
Ehhez a szolgáltatásorientált filozófiához, mint szoftverkonstrukciós tanhoz természetesen születtek a filozófia lényegét a „contract-first” szlogennél
egy fokkal jobban kifejező alaptételek (tenets). 2003 volt a szolgáltatásorientáció tanának megalkotásával kapcsolatos nagy év, a tankeresés időszakának
kezdeti kulminációja. Ahhoz képest semmi érdemi újdonság nem született
egészen napjainkig. Jelen írás szerzője az alábbi módon látta leginkább kifejezhetőnek a témával foglalkozó „filozófusok” addigi munkásságát 2003
novemberi előadásában, (amit ma is ajánl mindenki figyelmébe):
• Csatolás: szoros Æ laza
• Integráció: laza Æ szoros
• Adatintegráció >> értelmezhetőség
• laza: csak a telepített/üzemeltetett megoldáson belül
kontra
• szoros: önmagukban értelmezhető adatok
• Funkciók integrációja >> komponálhatóság
• laza: csak a SW technológiailag zárt egységen belül
kontra
• szoros: külsőleg szabadon komponálható funkciók
• Integráció: szakaszos Æ folyamatos
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Itt a paradigmaváltás, a honnan-hová forma határozta meg az alaptételek
racionális kontextusát, alaptételként pedig olyanok szerepeltek a szerző
egyes diáin, mint: laza csatolás, megállapodások (contracts), aszinkronizmus és darabosság, önkiszolgálás/autonómia, szoros integráció (úgy az
adatok, mint a funkciók szintjén), és folyamatos integráció.
A WCF-et megalkotó egyik szoftverzseni, Don Box magának a szolgáltatásorientációt támogató kommunikációs rendszernek a szempontjából
fogalmazott meg magának alaptételeket 2003-ban, és a fentieknél – természetesen – jóval egyszerűbbekhez, éppen ezért a lényeget sokkal tisztábban kifejezőkhöz jutott:
1. A szolgáltatások egyértelműen kifejezett kompozíciós határvonalakon, és csak ott jelennek meg (boundaries are explicit).
2. A szolgáltatások teljes mértékben autonómok (services are autonomous), azaz semmi más módon nem függhetnek környezetüktől,
mint az, hogy más szolgáltatások ügyfelei lehetnek (ami egyébként
kifejezi a tisztán szolgáltatásalapú szoftverkompozíció elvét is a
szolgáltatásorientált rendszerekben).
3. A szolgáltatások séma- és szerződésalapon működnek együtt, nem
pedig programozástechnikai osztály mechanizmusa segítségével
(services share schema & contract, not class).
4. A szolgáltatások kompatibilitása a fejlődés aktuális igényei szerint,
előre lefektetett, a szerződéskötések ez utáni egészére kiterjedő, elvi
(„politikai”) megállapodások rendszerén alapszik (service compatibility is based on policy). Külön magyarázat ehhez: Korábban csak programozástechnikai, speciális megállapodások voltak, mint egy programozási nyelv típusrendszere, vagy az OMG-féle CORBA, netán
– az ezeknél egyébként jóval előrébb mutató – .NET Common Language Specification (CLS). Ezek mind „egyszer-és-mindenkori”-ak
voltak, ami nyilvánvaló abszurdum. A szolgáltatások közötti kompatibilitás terén ráadásul nem csak a részterületi változatlanság jelenthet gondot, hanem a kompatibilitási igények menet közbeni evolúciójára való alkalmatlanság is.
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Ez a négy alaptétel bőségesen elegendő volt a WCF megfelelő kidolgozásához, sokan azonban a szolgáltatásorientáció egészét kifejező együttesnek tekintették, pedig az élvonalbeli gyakorlat szószólói szerint ahhoz
sokkal többre van szükség. Stefan Tilkov további hatról beszél 2006 decemberében. Juval Lövy néhány hónappal később összesen 14-ről. Végül
Sam Gentile még ennél is sokrétűbben írja körül ezt az egész paradigmát
2008 júniusában, már a „honnan-hova” formájában is kellően érett módon jellemezve a szolgáltatásorientáció mibenlétét (mivel megjelenik nála
a „Workflow Enabled”, szembeállítva a régi világ „Process Centric” jellegével, erről majd később itt is szólunk). Mindegyikük elfogadja azonban a
Don Box által a 2004. januári MSDN magazin cikkben közreadott négy alaptételt, mint kiindulást, és még a 2007 augusztusában kibontakozott vita sem
rengette meg ezeket.
Magunk mind az alaptételek kezdetektől tapasztalható burjánzását,
mind a 2003-as négy alaptétellel kapcsolatos vitát azzal hozzuk összefüggésbe, hogy a gyakorlatban még néhány év alatt sem lehet „áttérni” a
szolgáltatásorientációra, mivel a számítástechnika eddigi egészének minden eddigieknél radikálisabb reformjáról van itt szó. Ez a 2003-ban gondoltaknál jóval hosszabb idő alatt hajtható csak végre, mivel csak nagyon
fokozatosan lehet kiváltani a korábbi korszakot meghatározó, főbb technikákat: például a műveleti eljárások, procedúrák központi szerepét mind
a gondolkodásban, mind magukban a meglévő szoftverekben. A WCF-et
meghatározó négy alaptétel megingathatatlansága ugyanakkor azt bizonyítja, hogy a WCF hosszú távú, alapvető platformtechnológiai megoldást nyújt majd ehhez a radikális reformhoz. Sokkal több tehát annál,
mintha csak egy újabb kommunikációs rendszer lenne.

Mennyire általános és minden eddigit, valamint
jövőbenit egyesítő a WCF kommunikációs rendszere?
A WCF-ben a kommunikációs kötések az igények szerint, egyedileg alakíthatók ki, a leggyakrabban szükségesek ugyanakkor a rendszer szintjén
előre definiáltak. Ezek már önmagukban igen jól mutatják, hogy mennyi
mindent tud közös nevezőre hozni ez a rendszer:
• Kész kötések a „hagyományos” világ igényeihez, beleértve a korábbi megoldások továbbvitelét.
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• NetMsmqBinding az üzenetsorok segítségével folytatott kommunikációhoz az MSMQ, mint transzport segítségével .
• MsmqIntegrationBinding a már meglévő MSMQ alkalmazásokkal való kommunikációhoz (ezért itt nincs szabványos, adott
esetben net.msmq:// kezdetű címzés, hanem csak a natív, ún.
formátumnév címzés).
• NetTcpBinding, mint optimalizált, az üzenettartalmat binárisan
kódoló kötés a gépek közötti kommunikáció szabványos rendszeréhez, felváltva a .NET Remoting bináris változatát, mégpedig a megfelelő WS-* szabványok elvei szerint (értsd: az eredetileg a webes világhoz kidolgozott biztonságos, megbízható és
tranzakcionális kommunikáció rendszere szerint).
• NetNamedPipeBinding, mint a gépen belüli folyamatok közötti
kommunikációhoz optimalizált változat.
• NetPeerTcpBinding, mint a gépek közötti, ún. egyenrangú
(peer-to-peer) kommunikációhoz kidolgozott változat.
• Kész kötések a webes világ (értsd: HTTP transzport) igényeihez,
beleértve a korábbi megoldások használatát, valamint a más gyártók eddigi és jövőbeli megoldásaival való együttélést:
• BasicHttpBinding a WS-I Basic Profile szerinti, szabványos és legegyszerűbb webszolgáltatási együttműködésekhez, így a WCFből az ASP.NET Web Services-zel való együttműködéshez is;
• az ennél fejlettebb, WS-* szabványok szerinti – biztonságos, megbízható és tranzakcionális kommunikáció lehetőségeivel is bíró –
webszolgáltatási együttműködésekhez többféle változat is:
• WSHttpBinding illetve WS2007HttpBinding a nem duplex
(kérés-válasz és egyirányú) szolgáltatási szerződésekhez,
• WSDualHttpBinding a duplexekhez,
• WSFederationHttpBinding illetve WS2007FederationHttpBinding a több szervezet közötti, ún. föderatív biztonsági megoldás (WS-Federation protokoll) használata esetén.
Megjegyzés: A WS2007HttpBinding és a WS2007FederationHttpBinding kötések a megfelelő
WS-* szabványok ratifikált, 2007-es változatai szerintiek, és a .NET 3.5-ös WCF kiadásban jelentek meg.
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Az MSMQ és az ASP.NET Web Services ezáltal szervesen integrálódtak, a
COM, a COM+ és az Enterprise Services esetében pedig igen egyszerű
továbbviteli opció lett a webszolgáltatásokon keresztüli integráció. Mivel
megfelelő eszközök támogatják ezt, nem bonyolultabb, mint az ASP.NET
Web Services integrálása. WCF-címkézéssel (service moniker) még a fordított, COM irányú együttélés is megoldódik. Egyedül a .NET Remoting
esetében kell ennél többet tenni. A migráció itt szükséges lehet, de ezt az
előzőeknél is érdemes megtenni, ha a WS-* szabványok szerinti biztonsági, megbízhatósági és tranzakcionális interoperabilitást, valamint a más
kötések nyújtotta, hatékonysági lehetőségeket ki akarjuk használni.
A más gyártókkal való együttélés legjobban előrehaladott területe a
webszolgáltatásoké. Ezt bizonyítja az IBM WebSphere 6.1 Trade mintaalkalmazásának megfelelőjeként kidolgozott .NET StockTrader mintaalkalmazás, ami lehetővé teszi, hogy az egyik vagy a másik alkalmazásból
vegyük akár az ügyfelet, vagy akár a szolgáltatási oldalt. Az IBM is beszámolt interoperabilitási eredményekről az alapok és a biztonság területén. Továbbá: 2005 novembere óta folyik az egész Java-világ számára
meghatározó, Sun Metro webszolgáltatás-megoldás („stack”) WCF kompatibilis fejlesztése a nyílt forráskódú GlassFish alkalmazási szerver projekt keretében, ún. plugfest módszerrel. A 3.5-ös WCF-fel folytatott, 2008
márciusi tesztelés eredménye azt mutatja, hogy még ebben az évben elkészülhet egy a biztonságos, megbízható és tranzakcionális kommunikáció
2007-es szabványai szerinti interoperábilis változat.
A WCF a webszolgáltatásokon kívüli területeken is képes az együttműködésre. Ezt jól mutatja az IBM által bizonyítási célból kidolgozott
egyedi megoldás, a cég üzenetsoros MQ-rendszerének az integrálásához.
A vállalati üzenetküldési szoftverek vezető gyártója, a TIBCO pedig már
be is jelentette, hogy dolgozik a 3.5-ös WCF-el való együttműködést támogató fejlesztésen. A Microsoft maga pedig egy valamennyi vállalati alkalmazáscsomag (ún. LOB-alkalmazás) szolgáltatásorientált integrálását
segítő WCF LOB Adapter SDK-val jelent meg már 2007 közepén. Ennek
segítségével az SAP-tól kezdve a kisebb, akár csak iparági csomagokig
terjedően lehet WCF adaptereket készíteni, egyben megkönnyítve a szolgáltatásorientációra való áttérést is.
Az eddig tárgyalt alaptechnológiai megoldásoknál kétség sem férhetett ahhoz, hogy szükségesek egy igazi, következő generációs platformhoz. Most azonban elérkeztünk egy ebből a szempontból egyáltalán nem
triviális területre.
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Miért van szükség technológiai alapvetésre
a munkafolyamatok (workflows) területén,
és ez mennyiben változtatja meg a jövő
számítástechnikájáról alkotott képet?
A Windows Workflow Foundation (WF) megjelenése a fejlesztők egy részéből kifejezetten az értetlenség reakcióját váltotta ki. Még azoknál sem
kapott jelentőségének megfelelő fogadtatást, akik megértették általános
informatikai hasznosságát.
A magyarázat viszonylag egyszerű. A számítástechnika eddigi történetében a vezérlési logika egy monolit programkód része volt, és onnan
általában nem kellett „kiemelni”, elkülöníteni azt. A WF pedig pontosan
ezt teszi, és nem csak az emberi közreműködést igénylő munkafolyamatok esetére, hanem a teljesen gépi folyamatokra nézve is. Az utóbbi körülmény különösen forrása az értetlenségnek, hiszen sokak számára a
munkafolyamatok kezelése két számítástechnikai területen jelent meg
eddig: az üzleti folyamatok automatizálása és az ezzel rokon üzleti folyamatok kezelése, valamint az irodai automatizálás terén. Ez utóbbit később groupware-ként vagy csoportos számítástechnikaként (workgroup
computing) emlegették, míg végül napjainkban leginkább a számítógéppel
segített együttműködés (computer-supported collaboration) átfogó kategóriájába sorolják be. Mindkét területen emberi közreműködést feltételező
munkafolyamatokról van szó, így azok a fejlesztők, akik már találkoztak
a workflow fogalmával, könnyen erre a szűkebb értelmű körre korlátozzák annak értelmét, elképzelni sem tudva egy ezen messze túlmutató, általánosabb használatot.
Szélső esetben kifejezett ellenérzésről van szó, mondván „miért van
nekem egyáltalán szükségem egy ilyen külön technológiára, amikor –
annak elsajátítása helyett – én magam jóval egyszerűbben kifejlesztek
ilyet, ha éppen szükségem lenne rá.” Felmerülnek ehhez kapcsolódóan a
„szokásos” hatékonysági ellenérvek is: „az enyém sokkal hatékonyabb
lesz, mint ez az általános alapcsomag-megoldás”.
A helyzet azonban az, hogy a munkafolyamat, a workflow területe ma
már a lehető legáltalánosabb értelmet nyerte. Elég ehhez megtekinteni a
Wikipedia workflow bejegyzését. A workflow application bejegyzés pedig
már egyenesen arról árulkodik, hogy a számítástechnikában a workflowkezelés problémaköre kikerült a fent említett alkalmazási kategóriák
szűkebb köréből és önálló, a legmélyebb alapokhoz tartozó értelmet kapott.
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B.6. ábra: Hangszerelés (Orchestration)

Vannak munkafolyamat-specifikációs nyelvek – mint amilyen a WS-I* webszolgáltatások „tetején” már 2003-ban elképzelt BPEL, és vannak a programnyelveket kiegészítő könyvtárak, API-k – mint amilyen a Windows Workflow Foundation. No, és van egy már az üzleti folyamatok automatizálásának idejére visszamenő fogalom, a hangszerelés (orchestration). A hangszerelés hagyományos értelmének megfelelően az a feladat, hogy előírjuk a
különböző zeneszerszámoknak az általuk a zenekar nagy egészének részeként eljátszandó zenét, szemben azzal, hogy a teljes muzsikát egyetlen
hangszerrel szeretnénk eljátszani. Vagyis a munkafolyamatot különálló
aktivitásokra bontjuk, majd összerendezzük őket, a hangszerelés segítségével, szemben azzal, hogy mindent egyetlen, zárt programozási logikában fejeznénk ki. Az egészet itt a hangszerelést kifejező szabályok irányítják, azokat kell folyamatosan kiértékelni.
Bármennyire is metaforikusan hangzik ez a megközelítés még szigorúan
vett programozástechnikai szempontból sem kérdőjelezhető meg. A számítástechnikai értelmű hangszerelés ugyanis messze nagyobb kifejező erővel
bír, mint amire a programozási nyelvekben lévő vezérlési konstrukciók
képesek. Gondoljunk csak a már régóta ismert döntési táblák és döntési fák
esetére, amelyeknek nincs közvetlen kifejezési formájuk a nyelvekben.
Ugyanakkor éppen ezek a struktúrák a legalkalmasabbak a programozást
megelőző elemző munkára. A számítástechnikai hangszereléshez ma
használatos technika ráadásul még ennél is nagyobb kifejező erővel bír.
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B.7. ábra: Rete-algoritmus1

A ma használatos legkorszerűbb hangszerelési mechanizmusok az ún.
Rete-algoritmus újabb változatait használják. Összetett szabályrendszerek
egyfajta mintaillesztéssel való kiértékeléséről van itt szó. Olyan technika
került be ezzel a hangszerelés eszköztárába, amit eredetileg az automatizált
tervezés és ütemezés, a szakértői rendszerek, és az akciókiválasztás (ami a
mesterséges intelligencia alapvetően megoldandó problémája) céljaira fejlesztettek ki. A WF jelenlegi változata – időhiány miatt – még nem Retealapon készült, ennek azonban előnye is van, nevezetesen a jelenlegi Reteváltozatok ugyan gyorsabbak, de egyik problémájuk az, hogy a szabálykiértékelések során előadódó konfliktusok feloldását különbözőképpen végzik, így különböző eredményre vezetnek. A .NET 4.0-hoz beígért WF változat nem kevesebb, mint egy nagyságrenddel gyorsabb lesz, így akár
Rete-elven működik, akár nem, gyorsaság tekintetében az élre tör, és most
még abban is bízni lehet, hogy a kiértékelések egyértelműsége tekintetében
is rendezi majd a jelenlegi helyzetet. Ha másképp nem, akkor azáltal, hogy
kvázi ipari szabvány lesz a Windows Workflow Foundationben való alkalmazása, és az ebből adódó széleskörű elterjedés következtében.
1

Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Rete_algorithm
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Milyen gyakorlati példái vannak már most
a WF jövőbe mutató alkalmazásának?
A hangszerelésnek teljesen nyilvánvalóan alapvető jelentősége van a tisztán szolgáltatásorientált fejlesztésben, amikor az egész program nem más,
mint szolgáltatások egymásra épülő, hangszerelt rendszere. Ettől persze
még messze vagyunk, hiszen még legfeljebb egy-egy nagyobb réteg között használjuk tipikusan a szolgáltatásokat, mint például a .NET StockTraderben. Ehhez pedig sok esetben egyáltalán nem szükséges külön kiemelt, és ennek megfelelően a hagyományos kódtól függetlenül újradefiniálható munkafolyamatok használata. A Windows Workflow Foundation alkalmazásának ugyanakkor már két éves múltja van, és így kialakult ennek, mai körülményeinkhez igazodó, legjobb gyakorlata.
Michele Leroux Bustamante és Zoiner Tejada útmutatója öt szcenáriót
említ:
1. A SharePoint 2007-be integrált munkafolyamat használat, amikor például arra indul el egy munkafolyamat-alapú feldolgozás, hogy valaki
elhelyez egy dokumentumot a megfelelő SharePoint listában.
2. Emberi közreműködést igénylő munkafolyamatok szervezése (általánosságban), mégpedig az egészet működtető üzleti szabályok
meghatározása segítségével. Tipikus példaként az üzleti dokumentumok, bizonylatok segítségével, előre szabályozott módon történő
ügyvitelt, valamint az előre nehezebben szabályozható, csoportmunka együttműködést mutatják be.
3. A Windows Communication Foundation és a Windows Workflow
Foundation .NET 3.5-ben megvalósított együttműködésére alapozott
megoldások, amikor munkafolyamatokat szolgáltatásként tudunk
egyszerűen megjeleníteni, illetve koordinálni tudjuk a munkafolyamatok segítségével a WCF szolgáltatások hívását (hangszerelés).
4. Az alkalmazások prezentációs felületeinek egymásutánját meghatározó koordináció.
5. A Visual Studio 2008 Workflow Designerének alkalmazási programokban való újrahosztolása. Erre például akkor van szükség, ha
láttatni akarjuk a munkafolyamatot alkalmazásunkban, vagy lehetővé akarjuk tenni lefutásának hatékony követését, vagy pedig
egyenesen magát a munkafolyamatot akarjuk tervezhetővé, akár
újratervezhetővé tenni az alkalmazásban.
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Mindez jó összhangban van azzal, amit Kent Brown egy szélesebb kontextusban, a munkafolyamat-képességekkel szintén rendelkező, BizTalk
Server 2006-tal együttesen fogalmaz meg ajánlásként. Ezt jól kiegészítik a
munkafolyamat-modellek választását segítő írások Jon Flanders és Zoiner
Tejada tollából.
A fentieknél sokkal perspektivikusabb alkalmazási szcenáriót dolgozott ki az elmúlt másfél évben maga a Microsoft. Ez az ún. Internet Service
Bus (ISB), ami kész építőelem-szolgáltatásokat nyújt az internet felhőjében működő, szolgáltatásorientált és webszolgáltatás-alapú alkalmazások
(továbbiakban felhő alkalmazások) fejlesztéséhez:

B.8. ábra: Internet Service Bus (ISB)

A bizonyított indentitás és az ebből adódó felhatalmazás (authorization)
céljait szolgáló Indentity Services mellett találunk itt egy speciális
Connectivity Services-t is, amelynek egy speciális RelayBindinggal működő kommunikációs kötési megoldása van (a WCF előre definiált kötései helyett), és ennek segítségével a szolgáltatások tűzfalakon keresztüli
elérését is támogatni tudja. Ezt egyébként meglehetősen nehéz lenne egy
a felhőbe kihelyezett alkalmazás fejlesztőjének kialakítani, arról nem is
beszélve, hogy ahány ilyen alkalmazást fejlesztenének, annyi különböző
megoldás lenne bennük erre a problémára. A harmadik, Workflow Servixxxiv
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ces pedig Windows Workflow Foundation-alapú munkafolyamatok felhőben való végrehajtását támogatja, tehát itt sem kell a felhőalkalmazás
fejlesztőjének saját megoldást kidolgozni erre. Maga a szolgáltatás azonban nem az eddigi .NET 3.5-ös változat, hanem annak kiterjesztése (több
szempontból is, ld. lejjebb).
Az eddig egy speciális, on-line BizTalk Labs keretében fejlesztett ISB
meghatározó összetevője lesz az október végén bejelentésre kerülő Microsoft szolgáltatási („felhő”) platformnak, ami majd a .NET 4.0-val egyidejűleg készül el.

Mi a szerepe egyáltalán a .NET Frameworknek
a következő Microsoft-platform kialakításában?
Az ISB példáján láttuk, hogy mennyire nem közvetlen, 1:1 módon jelennek meg a .NET technológiák egy kísérleti felhőplatform megoldásban,
mint amilyen a BizTalk Labs ISB-je. Még a hagyományos, helyszíni (onpremise) platform megoldásoknak, mint amilyen a Windows Vista vagy a
Windows Server 2008, is csak része a technológiai keretrendszer, noha a
fejlesztők számára a keretrendszer API-k fejezi ki a legjobban a platform
lényegét. Fontos látni azt is, hogy az ISB, mint kísérleti felhőplatform esetében már nem hagyományosak maguk az API-k sem, hiszen az ISB webszolgáltatásokat és nem számítógépes hívási konvenciókat kínál felületként a programozók számára. Egyre nehezebb lesz tehát magával a közvetlen technológiai keretrendszerrel jellemezni a platformot. Ennyit a jelen bevezető elején említett kérdésre adható korrekt válaszról.
Másrészről azonban a következő Microsoft-platform képességeinek
megítéléséhez teljességgel elegendő a .NET Framework-technológiák lényegének megértése. Ha az 3.5-ös változathoz hozzátesszük az erre épülő
ISB-t, akkor szinte teljes mértékben érteni fogjuk a .NET 4.0 által megvalósuló következő Microsoft-platform lehetőségeit is. Legyen szó annak
hagyományos, helyszíni vagy felhőplatform változatáról. Mivel magának
az ISB-nek a megértéséhez szintén a WCF és a WF megértése a legfontosabb, mégpedig jelenlegi, 3.5-ös változatukban, a jelen könyvben David
Chappell tollából közreadott technológiai bemutatók minden szempontból kielégítik majd az október végén bejelentésre kerülő Microsoft szolgáltatási („felhő”) platform iránt technológiai szempontból érdeklődők
igényeit is.
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B.9. ábra: A Microsoft.NET Framework 3.5

Egyetlen alaptechnológiai területtel nem foglalkoznak csak ezek a kiváló
írások, mégpedig a szintén óriási innovációs jelentőséggel bíró Language
INtegrated Query-vel (LINQ-kel) és az erre épülő egyedi halmazelérési
megoldásokkal, mint a LINQ to Objects, LINQ to XML, LINQ to SQL,
LINQ to Entities (és a mögöttes ADO.NET Entity Framework) és a Microsofttól független forrásból származó, sok más területre kiterjedő társaik. Ez
utóbbira jó példa a magyar fejlesztésű LINQ4SP, a SharePoint 2007-es listák LINQ-en keresztüli kezeléséhez. Ennek a komplex témakörnek a jelenlegihez hasonló, lényegi tárgyalásához azonban egy külön könyvre lenne
szükség. Reméljük, hogy valamikor majd ez is megszületik. Ezzel pedig
minden technológiákat szerető és a maguk valóságában értékelni tudó
szakember előtt világos lesz, hogy a következő Microsoft-platform az egész
számítástechnika történetében csak abba a sorba lesz beilleszthető, amit
annak idején az IBM-től a System 360 és 370; a Digital-tól a PDP-11, VAX és
DECnet; a Xerox-tól az Alto, Star, Ethernet és XNS; az Apple-től az AppleII, a Lisa és a Macintosh alkottak. Lesz, aki talán még odáig is eljut majd,
hogy az egész eddigi, gépközpontú számítástechnikai korszakot felváltó
továbblépést hoz majd ez a Microsoft-platform. A bevezető szerzője az
alább jelzett webterületen tovább kíséri majd a fejleményeket.
Budapest, 2008. október 16.
Nacsa Sándor
http://nacsasandor.spaces.live.com
A szerző 2000. augusztus és 2008. június között a .NET hazai bevezetésének felelőse volt a Microsoft Magyarországnál.
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