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Abstrakt  

 

Technický dokument prezentuje vývoj distribuovanej WCF-služby v jazyku C#. Jadrová funkcionalita 

vytvorenej WCF-služby bude implementovaná sekvenčne a paralelne s dôrazom na metodologicky 

správne určenie nárastu výkonnosti paralelnej funkcionality WCF-služby voči sekvenčnej implementácii 

tejto služby. Do WCF-služby bude zavedený riadený paralelizmus, a to s využitím objektov 

a programových konštrukcií knižnice Task Parallel Library (TPL).    
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1 Moderné paradigmy vývoja počítačových programov 

 

Teoretická informatika definuje celú súpravu paradigiem vývoja počítačového softvéru. Keď sa 

zameriame na evolučný reťazec, tak zistíme, že medzi najviac používané patrili v praxi nasledujúce 

softvérové paradigmy: 

 

 Paradigma procedurálneho programovania.  

 Paradigma objektového programovania.  

 Paradigma komponentového programovania.  

 Paradigma sekvenčného programovania.  

 Paradigma paralelného programovania.  

 Paradigma synchrónneho programovania.  

 Paradigma asynchrónneho programovania.  

 Paradigma distribuovaného a servisne orientovaného programovania.  

 

Všetky spomenuté programovacie paradigmy budeme bližšie charakterizovať v nasledujúcich 

podkapitolách tejto publikácie.  

 

 

1.1 Paradigma procedurálneho programovania 

 

Výstupom aplikovania paradigmy procedurálneho programovania je procedurálny program, ktorý tvorí 

kolekcia funkcií. Každá funkcia implementuje algoritmus riešenia problému z danej aplikačnej domény. 

Funkcie medzi sebou komunikujú na báze výmeny duplikátov lokálnych dátových objektov, odkazov na 

lokálne dátové objekty alebo zdieľaním  globálnych dátových objektov. Funkcia je atomicky vykonateľná 

jednotka funkcionality so schopnosťou prijímať vstupné dáta a produkovať výstupné dáta. Je zrejmé, že 

práve opísaná dátová transformácia v najväčšej miere akcentuje algoritmický základ každej funkcie 

procedurálneho programu.  
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Na obr. 1.1 je znázornený diagram komunikačného mechanizmu medzi používateľom a procedurálnym 

programom. Logiku procedurálneho programu tvoria 3 funkcie (F1...F3). Každá z uvedených funkcií 

reaguje na akcie, ktoré generuje používateľ (A1...A3). Komunikačné spojnice s plnou výplňou reprezentujú 

vstupy používateľských akcií. Na druhej strane, komunikačné spojnice s prerušovanou výplňou 

determinujú výstupy akcií používateľa.   

  

 

Obr. 1.1: Komunikačný mechanizmus medzi používateľom a procedurálnym programom 

 

Používateľ vedie s procedurálnym programom sekvenčnú duálnu komunikáciu. Sekvenčnosť znamená 

nasledujúcu postupnosť: zadanie vstupu, vygenerovanie akcie, spracovanie funkcie (a jej algoritmu), 

zhotovenie výstupu a jeho spracovanie. Všetky spomínané aktivity sú realizované sériovo, bez 

akéhokoľvek paralelizmu s väčším počtom konkurenčných tokov. Dualitu v tomto kontexte chápeme ako 

obojsmernú komunikáciu: najskôr používateľ komunikuje s procedurálnym programom, a potom 

procedurálny program komunikuje s používateľom.  

 

 

1.2 Paradigma objektového programovania 

 

Prostredníctvom paradigmy objektového programovania vzniká objektový program, ktorý sa skladá 

z množiny objektov. Objekt vystupuje ako inteligentná logická pracovná jednotka, ktorá zapuzdruje dáta 

a metódy. Objekty programu medzi sebou komunikujú spracúvaním správ. Príjem správy generuje 

udalosť, na ktorú objekt reaguje vopred naprogramovaným spôsobom. Technicky presne, objekt reaguje 

automatickou aktiváciou metódy a vykonaním algoritmu, ktorý metóda implementuje. Diagram, 

dokumentujúci komunikačný mechanizmus medzi používateľom a objektovým programom, uvádzame 

na obr. 1.2.  
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Obr. 1.2: Komunikačný mechanizmus medzi používateľom a objektovým programom 

 

Modelovaný objektový program je súpravou troch objektov (O1...O3). Logika objektov je definovaná 

metódami, ktoré daný objekt implementuje.  

 

Poznámka: V terminológii teórie objektovej paradigmy je metóda definovaná ako akákoľvek 

výkonná jednotka, ktorá dokáže spracovať algoritmus rôzneho stupňa zložitosti. V kontexte 

programovacieho jazyka C# je metóda programová konštrukcia, ktorá má syntaktické rysy 

funkcie. Aby mohla metóda objektu komunikovať s používateľom (alebo s inými externými entitami) 

musí disponovať signatúrou a schopnosťou generovania a propagovania výstupných dát.    

 

Ako vidíme, každá akcia zo strany používateľa súvisí s jedným objektom. Štruktúru objektu tvorí aj jeho 

rozhranie, ktoré zabezpečuje všetky komunikačné toky. Na obr. 1.3 vidíme bližší pohľad na rozhrania 

objektov objektového programu.  

 

Medzi objektmi O1...O3 a ich metódami musí existovať aspoň relácia typu 1:1. V praxi sa však častejšie 

stretávame s existenciou tejto relácie v ráde 1:N. Tieto formálne znaky ozrejmujú dve skutočnosti. Po 

prvé, každý objekt musí vlastniť aspoň jednu metódu. Existencia objektu bez metódy nemá zmysel, 

pretože v takomto prípade objektu chýba jeho behaviorálna zložka. Objekt nedisponuje žiadnym 

správaním, keďže mu zostala len dátová zložka. V skutočnosti je príslušný objekt len dátovým objektom, 

pričom spektrum jeho použitia je limitované podobne, ako je to pri štandardnej premennej primitívneho 

typu. Po druhé, funkcionalita objektov vyskytujúcich sa v praxi je takmer vždy rozptýlená do väčšieho 

počtu metód.     
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Obr. 1.3: Rozhrania objektov objektového programu  

 

Objekty O1...O3 vlastnia tri rozhrania I1...I3. Implicitne predpokladáme, že rozhrania sú silne afinné. 

Povedané menej formálne, očakávame, že rozhrania I1, I2 a I3 patria exkluzívne a v tomto poradí 

objektom O1, O2 a O3.  

 

Dôležité: V evolučnom reťazci paradigiem sa neustále uplatňuje princíp opätovnej 

použiteľnosti vybratých čŕt staršej paradigmy vo vzťahu k novšej paradigme. Tento princíp 

generuje rýdzo pozitívne efekty, a to vtedy, keď novšia paradigma implementuje rysy staršej 

paradigmy. Preto vravíme, že objektová paradigma parciálne implementuje procedurálnu paradigmu. 

Samozrejme, podáme aj príslušný dôkaz: Ak má metóda objektu objektového programu rovnaké 

schopnosti ako funkcia procedurálneho programu, potom môžeme takúto metódu vyrobiť pomocou 

funkcie. To sa, koniec koncov, deje aj v skutočnosti.  

 

Podobne, ako pri procedurálnom programe, aj komunikačný model medzi používateľom a objektovým 

programom je implicitne sekvenčný a duálny. Používateľ zasiela objektu vstupné správy, ktoré objekt 

vyhodnocuje a spracúva. Proces pokračuje uskutočnením správnej selekcie cieľovej metódy, jej 

exekúciou a generovaním výstupnej správy, ktorá bude doručená používateľovi.  

 

 

1.3 Paradigma komponentového programovania 

 

Komponentový program, ako finálny produkt paradigmy komponentového programovania, obsahuje 

súpravu komponentov, interne poskladaných z funkčne a dátovo prepojených objektov 

s naprogramovanou funkcionalitou. Komponenty prinášajú vyššiu úroveň abstrakcie, vyššiu mieru 

zapuzdrenia a väčšiu odolnosť voči pracovnej záťaži. Pracovná záťaž je obvykle kvantifikovaná ako počet 

pracovných úloh za fixnú jednotku času, ktoré sú dodané komponentu na spracovanie. Komunikácia 
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komponentov je, rovnako ako to bolo pri objektoch, riadená mechanizmom správ. Komunikačný model 

medzi používateľom a komponentovým programom ilustruje obr. 1.4.  

 

 

Obr. 1.4: Komunikačný mechanizmus medzi používateľom a komponentovým programom 

 

 

1.4 Paradigma sekvenčného programovania  

 

Upotrebením paradigmy sekvenčného programovania skonštruujeme sekvenčný program, ktorý 

v danom časovom profile realizuje práve jeden tok dát a inštrukcií.  

 

Poznámka: Termínom „časový profil“ máme na mysli pevný časový interval vyznačený na 

časovej osi spracovania sekvenčného programu. Na prvý pohľad sa zdá celkom jasné, že 

vývojári budú chcieť časový profil svojho sekvenčného programu kvantifikovať v časových 

jednotkách, napríklad v milisekundách (ms). Áno, tento predpoklad môžeme prijať a aj ho v praxi 

s výhodou používať. No, na druhej strane, považujeme za dôležité podotknúť, že základnou metrikou 

časového profilu sekvenčného programu je početnosť elementárnych operácií, ktoré tento program 

vykoná v sledovanom časovom intervale.    

 

Tok inštrukcií a asociovaných dátových objektov determinuje programové vlákno. Sekvenčný program 

je jednovláknový, pričom algoritmy a ich príkazy uskutočňuje v sériovej postupnosti. Paradigmu 

sekvenčného programovania možno uplatniť v kombinácii s paradigmami procedurálneho, objektového 

a komponentového programovania. Ak tak urobíme, získame (v tomto poradí) sekvenčný procedurálny 

program, sekvenčný objektový program a sekvenčný komponentový program. Keď algoritmickú 

štruktúru sekvenčného programu premietneme na časovú os, získame stĺpcový graf, ktorý uvádzame na 

obr. 1.5.  
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Obr. 1.5: Algoritmická štruktúra sekvenčného programu v časovej analýze 

 

Ako vidíme, sekvenčný program tvorí päť algoritmov (A1...A5). Zatiaľ čo na horizontálnej osi je 

zaznamenaný čas (t), na vertikále je zaznačená maximálna početnosť operácií (MOp(A)), ktoré príslušný 

algoritmus vykonáva. Vďaka opísanému rozloženiu vieme pohotovo charakterizovať tak časový, ako aj 

operačný profil vybratého algoritmu sekvenčného programu. Napríklad, prvý algoritmus (A1) je 

spracovaný v časovom intervale <t1, t2), pričom jeho operačný profil je daný parametrom MOp(A1). 

Analogicky, štvrtý algoritmus (A4) spracúva najviac MOp(A4) operácií v časovom rámci <t4, t5).  

 

Hoci maximálna početnosť operácií zvoleného algoritmu sekvenčného programu je nepochybne 

užitočný kvantifikátor, je dôležité poznamenať, že pri vedeckom skúmaní musíme takmer vždy zísť až na 

úroveň jednotlivého algoritmu a sledovať reálnu početnosť (ROp(A)) jeho operácií v danom časovom 

profile. Túto skutočnosť dokumentuje obr. 1.6.  

 

Z obrázka je badateľné, že sme našu pozornosť zamerali výhradne len na jeden algoritmus sekvenčného 

programu (A1). Ako vieme z predchádzajúceho obrázka (obr. 1.5), výkon algoritmu A1 trvá od bodu t1 

do bodu t2. Pri skúmaní kvantifikátora ROp(A1) si pomáhame rozdelením pôvodne monolitného 

časového intervalu <t1, t2) na nasledujúce parciálne časové intervaly: <t1, t1-1), <t1-1, t1-2) ..., <t1-4, t2). 

Pokračujeme vyznačením operačných bodov, ktoré sú potrebné pre dôkladnejší prieskum algoritmu A1. 

Na obrázku vidíme 4 takéto body (P, Q, R, S). Na jeden z nich (Q) sa zacielime a vypočítame reálnu 

početnosť operácií tohto bodu, teda ROp(Q).  
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Obr. 1.6: Analýza reálnej početnosti operácií vybratého algoritmu sekvenčného programu 

 

Riadenie životného cyklu sekvenčného programu začína analýzou problémovej domény 

a používateľských požiadaviek, ktoré spravidla bývajú funkčného a nefunkčného charakteru. Pokračuje 

sa návrhom architektonickej štruktúry sekvenčného programu s využitím modelovacích techník zvolenej 

paradigmy. Výsledkom návrhovej etapy je súbor modulov, ktoré zavádzajú dátové typy a štruktúry 

s požadovanou funkcionalitou. Nasleduje implementačná fáza, v ktorej dochádza k naprogramovaniu 

jednotlivých modulov sekvenčného programu. Verifikáciu správnej funkcionality sekvenčného programu 

zabezpečuje testovacie štádium. V ňom je kvalita programu testovaná rôznymi metodikami s variabilne 

mohutnými dátovými súpravami. Odporúčame, aby súčasťou testovacích plánov, aplikovaných na 

sekvenčný program, boli vždy aj scenáre sústreďujúce sa na analýzu jeho jadrovej výkonnosti. Týmto 

spôsobom dokážu vývojári získať relevantné výkonnostné metriky, poskytujúce cenné vstupy do 

optimalizačnej etapy životného cyklu sekvenčného programu.  

 

Prijmime dohovor, že inherentne polymorfný termín „optimalizácia“ budeme v tejto publikácii chápať 

práve v jednom význame, a síce ako maximalizáciu výkonu kritických algoritmov daného programu. 

Softvérová optimalizácia je vskutku široká téma, ktorej sa budeme venovať v inom hotovom riešení. 

V tejto súvislosti uvedieme len jeden príklad. Povedzme, že programátor Boris vytvoril sekvenčný 

objektový program, ktorého kritický algoritmus Alg(A) vykonáva pixeláciu zdrojovej bitovej mapy. Po 

prvotnej analýze Boris skonštatoval, že jeho kritický algoritmus Alg(A) má kvadratickú zložitosť: O(n2).  

 

Poznámka: O(n2) je matematický zápis O-notácie, teda aparátu používaného pri analýze 

asymptotického odhadu horného ohraničenia zložitosti algoritmu príslušnej (v tomto prípade 

kvadratickej) triedy. Premenná n determinuje objem vstupných dát. Implicitne sa očakáva, že 

premenná n bude nadobúdať racionálne veľké hodnoty.   

 

Po dôkladnom rozbore algoritmu grafickej transformácie Borisa napadlo navrhnúť ekvivalentný kritický 

algoritmus Alg(B), ktorého zložitosť bude lineárne-logaritmická: O(n*lg(n)).  
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Poznámka: O(n*lg(n)) je matematický zápis O-notácie s určenou množinou funkcií, pričom 

lg(n) je binárny logaritmus a n je premenná špecifikujúca objem dátových vstupov. 

 

Otázka znie, či bude táto algoritmická substitúcia generovať žiadaný optimalizačný efekt. Riešenie: áno, 

táto optimalizačná akcia bude mať pozitívne účinky na výkonnosť kritického algoritmu, a preto 

odporúčame substitúciu Alg(A) za Alg(B). Dôkaz: každé zníženie stupňa polynómu analyzovanej 

množiny funkcií predstavuje zníženie zložitosti skúmaného algoritmu, a teda zvýšenie jeho výkonnosti.   

 

Po optimalizácii sekvenčného programu sa vývojári koncentrujú na jeho nasadenie a distribúciu. 

Súčasťou distribučného (inštalačného) balíčka sú okrem všetkých súčastí programu aj nevyhnutné 

knižnice a komponenty behového prostredia, potrebné na správnu exekúciu programu na počítačovej 

stanici cieľového používateľa.  

 

Dosiaľ sme sekvenčný program jednoznačne prezentovali ako jednovláknový program, ktorý všetky 

svoje algoritmy (a rovnako aj elementárne operácie týchto algoritmov) realizuje v sériovej postupnosti. 

Táto charakteristika je typická pre sekvenčný program zo softvérového pohľadu, respektíve z pohľadu 

softvérového vývojára. Avšak, existuje aj ďalší pohľad, hardvérový (alebo tiež pohľad hardvérového 

vývojára). A ten vraví, že ak je to len trochu možné, tak aj ten najtriviálnejší sekvenčný program obsahuje 

časové profily, v ktorých sa správa paralelne. 

 

Dôležité: Každý moderný 64-bitový mikroprocesor realizuje automatické paralelné 

spracovanie mikroinštrukcií v jednom hodinovom cykle. Vďaka tomuto paralelizmu na úrovni 

mikroinštrukcií možno vykonať viacero mikroinštrukcií súbežne. Mikroprocesory dokážu 

bežne pracovať podľa modelu MIMD (angl. Multiple-Instruction Multiple-Data), čo znamená, že paralelne 

uskutočňované inštrukčné toky sú aplikované na (ideálne) diskrétne dátové objekty. Vo všeobecnosti sú 

stroje architektúry MIMD považované za najviac naklonené paralelnému spracovaniu inštrukčných 

a dátových tokov. Ak nebude vyslovene uvedené inak, budeme v tejto publikácii brať ako prvoradý 

softvérový pohľad na priebeh sekvenčného programu.  

 

 

1.5 Paradigma paralelného programovania  

 

Základy paradigmy paralelného programovania spočívajú na paralelizme, ktorý multiplikuje počet tokov 

dát a inštrukcií v počítačovom programe. Paralelný program vykonáva v analyzovanom časovom profile 

viacero inštrukčných tokov operujúcich s dátovými objektmi. Správne zavedený paralelizmus 

transformuje sekvenčný program na paralelný program. V súčinnosti s touto transformáciou dochádza 

aj k zvýšeniu počtu programových vlákien v programe. Zatiaľ čo sekvenčný program vlastní jedno 

programové vlákno, paralelný program je vždy viacvláknový (obr. 1.7).  

 

Výpočty, ktoré realizuje sekvenčný program, sa počítajú na primárnom vlákne, a to v sériovej 

postupnosti. Pritom implicitne očakávame, že medzi jednotlivými výpočtami neexistujú žiadne funkčné 

ani dátové presahy. Ak prijmeme túto premisu, potom môžeme pri analýze reťazca výpočtov 

v primárnom vlákne uviesť tento výrok: každý nasledujúci výpočet smie byť naštartovaný až v momente 

skončenia predchádzajúceho výpočtu. Nech už je konkrétny výpočtový reťazec akokoľvek dlhý, žiadne 
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dva výpočty nebudú spracované v prekrytom čase. Model sekvenčného programu, ktorý uvádza obr. 1.7, 

presne manifestuje vyložené postuláty.  

 

 

Obr. 1.7: Sekvenčný a paralelný program z pohľadu početnosti programových vlákien 

 

Na druhej strane, paralelný program disponuje okrem primárneho vlákna aj kolekciou pracovných 

vlákien. Na obr. 1.7 vidíme, že stavbu modelovaného paralelného programu tvorí 1 primárne vlákno a 2 

pracovné vlákna. V modeli preto pracujeme s 3-vláknovým paralelným programom. Pre praktické 

nasadenie radíme, aby pracovné vlákna boli čo najviac zaťažené realizáciou výpočtových procesov. 

Pritom je vhodné, keď sú pracovné vlákna samostatné: len čo dostanú na začiatku vstupné objekty, 

použijú ich pri výkone jadrových algoritmov a na výstupe poskytnú výstupné objekty. Zberačom 

výstupných objektov pracovných vlákien je zvyčajne primárne vlákno, ktoré tak plní aj rolu manažéra 

všetkých pracovných vlákien. 

  

Primárnym cieľom implementácie paralelizmu do sekvenčného kódu (a tým získanie ekvivalentného 

paralelného kódu) je nárast jeho výkonnosti. Združením paradigmy paralelného programovania s vyššie 

uvedenými paradigmami získame paralelný procedurálny program, paralelný objektový program 

a paralelný komponentový program.  

 

Napriek tomu, že teoretická informatika rozpracovala metodológiu paralelného programovania už pred 

piatimi dekádami, skutočný rozmach paralelizmu nastal až po tom, ako sa do počítačov finálnych 

používateľov dostali mikroprocesory s viacerými výpočtovými jadrami. Keďže vieme, že jednovláknový 

sekvenčný program je schopný alokovať práve jedno výpočtové jadro mikroprocesora, jeho možnosti 

využitia ďalších dostupných výpočtových jadier sú veľmi obmedzené. Preto potrebujeme viac než len 

jednu exekučnú cestu programom. Naša snaha o zvýšenie počtu kanálov spracovania programu je 

logická a okrem iného nás privádza od sekvenčného programu k paralelnému programu. Ak je každé 

vlákno programu mapované na práve jedno výpočtové jadro mikroprocesora, poľahky dôjdeme 

k poznaniu, že optimálne okolnosti nastanú vtedy, keď bude mať paralelný program aspoň toľko vlákien, 

koľko výpočtových jadier vlastní mikroprocesor. Načrtnutá situácia je ilustrovaná na obr. 1.8.  
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Obr. 1.8: Proces mapovania programových vlákien paralelného programu 

na výpočtové jadrá viacjadrového mikroprocesora 

 

V kontexte programovacieho jazyka C# 6.0 a vývojovej platformy Microsoft .NET Framework 4.6 existujú 

dva prístupy k implementácii paralelizmu do pôvodne sekvenčného programu:  

 

1. Paralelizmus poháňaný vláknami. Základnou jednotkou tohto typu paralelizmu je 

programové vlákno, ktoré realizuje jednu cestu spracovania programu. Pre systém Windows  

je programové vlákno stavovým kontajnerovým objektom. Vlákno je kontajner pre paralelný 

proces, vyznačujúci sa charakteristickými atribútmi súbežnosti, respektíve konkurenčného 

spracovania. Ak program obsahuje aspoň 2-prvkovú množinu vlastných vlákien, je 

ponímaný ako viacvláknový. Ak aspoň 2 vlákna n-vláknového programu bežia súčasne, 

potom takýto program definujeme ako rýdzo paralelný. Paralelizmus poháňaný vláknami je 

v prostredí systémov Windows ponímaný za štandard.  

 

2. Paralelizmus poháňaný paralelnými úlohami. Hlavná myšlienka tohto druhu paralelizmu 

je takáto: Vezmeme paralelný proces, ktorý má byť realizovaný a podrobíme ho 

dekompozícii na parciálne paralelné podprocesy diskrétnej povahy. Následne uskutočníme 

substitúciu:  

paralelný podproces  paralelná úloha 

 

V jazyku C# 6.0 v spojení s knižnicou TPL je paralelná úloha objektom konkrétnej triedy Task 

alebo generickej triedy Task<TResult> z menného priestoru System.Threading.Tasks. 

 

Súčasťou behového prostredia CLR je stroj, ktorý zabezpečuje priraďovanie paralelných úloh 

pracovným vláknam zo špeciálneho fondu. 
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Dôležité: Fond pracovných vlákien (angl. ThreadPool) je pohotovostné úložisko pracovných 

vlákien (s príznakom behu v pozadí) pre potreby riadeného programu, bežiaceho v konkrétnej 

inštancii CLR. Životné cykly vlákien z fondu sú riadené automaticky strojom CLR. Ten pri 

správe vlákien aplikuje aj sofistikovanejšie techniky, ako je napríklad recyklácia vlákien. 

 

Tip: Prirodzene, programátori v jazyku C# môžu do svojich programov zaviesť ktorýkoľvek 

zo spomenutých variantov paralelizmu. Odporúčame však, aby sa voľbou číslo jeden stal 

paralelizmus poháňaný paralelnými úlohami (čiže inštanciami tried Task a Task<TResult>).   

 

Medzi vývojármi je často diskutovaná otázka stupňa paralelizmu, ktorý sa im podarilo pri tvorbe softvéru 

dosiahnuť. Vopred by sme však radi predoslali, že termín „stupeň paralelizmu“ môže byť vykladaný 

z viacerých uhlov pohľadu. Vo všeobecnosti však vychádzame zo skutočnosti, že stupeň paralelizmu je 

tým vyšší, čím väčší výpočtový potenciál stroja dokáže paralelný program zužitkovať. Teda, vyšším 

stupňom paralelizmu disponuje ten paralelný program, ktorý počas svojho behu alokuje väčší počet 

výpočtových jadier mikroprocesora (najlepšie, pravdaže, všetky). Niektorí vývojári chápu stupeň 

paralelizmu ako metriku početnosti paralelných úloh, prípadne metriku početnosti pracovných vlákien 

s nadviazanými paralelnými procesmi.     

 

Racionálna transformácia sekvenčného programu na paralelný program s preukázateľne zvýšeným 

výkonom paralelného kódu je obvykle náročná úloha, ktorej sa venuje celá vedná disciplína. Primárnym 

cieľom paralelizácie je pritom vždy zvýšenie výkonnosti existujúceho sekvenčného kódu. Samozrejme, 

proces premeny sekvenčného kódu na paralelný kód musí byť vždy bezpečný a nesmie akokoľvek 

narušiť deterministickú povahu získaného paralelného programu. Ak prijmeme predpoklad, že 

podmienky bezpečnosti, deterministickosti a nárastu výkonnosti boli splnené, môžeme konštatovať, že 

paralelizácia kódu je prvotriedna optimalizačná technika.  

 

Na druhej strane, techniky paralelného programovania vyžadujú čas na svoje zvládnutie. Paralelizáciu 

preto odporúčame do pozornosti len skúseným vývojárom, ktorí sú s ňou dobre oboznámení. 

V opačnom prípade riskujeme zvýšený výskyt ťažko odhaliteľných a reprodukovateľných chybových 

stavov, ku ktorým patria uviaznutia pracovných vlákien pri práci s exkluzívnymi zdrojmi či strata 

jednoznačnosti pri súperení vlákien o úpravu stavu zdieľaného zdroja.  

 

Riadenie životného cyklu paralelného programu je špecifické. Praktickým programátorom radíme, aby 

aj pri vývoji paralelného programu tento program najskôr vyvinuli ako sekvenčný (s aplikáciou metodiky 

riadenia životného cyklu sekvenčného programu) a až potom sa koncentrovali na premenu sekvenčného 

programu na paralelný program. Dôležitá je najmä precízna analýza algoritmickej štruktúry sekvenčného 

programu a selekcia podmnožiny kritických algoritmov, do ktorých bude vzápätí implementovaný 

paralelizmus.  

 

V praktických projektoch sa nám darí takmer vždy identifikovať aspoň 20 % sekvenčných algoritmov ako 

kritických, pričom ich správna paralelizácia zabezpečí citeľný nárast výkonu finálneho paralelného 

programu.  
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1.6 Paradigma synchrónneho programovania  

 

V synchrónnom programe existujú entity (funkcie, objekty, komponenty), ktoré medzi sebou komunikujú 

v modeli klient-server. Komunikácia prebieha nasledujúcim spôsobom: Klient vygeneruje synchrónnu 

správu a odošle ju zvoleným komunikačným kanálom serveru. Server na základe doručenej synchrónnej 

správy vykoná synchrónnu invokáciu príslušného algoritmu. Kým je algoritmus spracúvaný, klient je 

blokovaný, pričom nemôže vykonávať žiadne iné akcie (napríklad, nedokáže generovať ďalšiu 

synchrónnu správu a zaslať ju inému serveru). Blokovanie klienta sa uvoľní vo chvíli, keď sa dokončí 

spracovanie synchrónne vyvolaného algoritmu na strane servera. Synchronizmus je typický pre 

sekvenčné jednovláknové programy, ktoré boli vytvorené použitím procedurálnej, objektovej alebo 

komponentovej paradigmy. Ukážku synchrónne vykonávaného sekvenčného programu uvádzame na 

obr. 1.9.  

 

 

Obr. 1.9: Sekvenčný diagram ilustrujúci beh synchrónneho programu 

 

Demonštrovaný synchrónny program ilustruje vzájomné synchrónne interakcie medzi štyrmi entitami: 

jedným agentom (A) a tromi robotmi (R1, R2, R3). Logika programu je jednoduchá: agent požaduje od 

každého robota výkon istej funkcionality. Príslušné funkcionality sú implementované v adekvátnych 

sekvenčne fungujúcich metódach (M1, M2, M3). Skúmané spracovanie synchrónneho programu sa 

začína v momente, keď agent A zasiela zdrojovú synchrónnu správu robotovi R1. Ten synchrónnu správu 

príjme, uskutoční jej mapovanie na cieľovú synchrónnu metódu (M1), a túto metódu ihneď aktivuje.  

 

Všimnime si, že agent A zostáva blokovaný, pretože musí čakať na dokončenie exekúcie synchrónnej 

metódy M1 robota R1. Trvanie metódy M1 je vyznačené obdĺžnikom na životnej čiare robota R1. Len 

čo synchrónna metóda M1 robota R1 dokončí svoju pracovnú činnosť, vracia výsledok tejto činnosti vo 

forme návratovej synchrónnej správy späť agentovi A. Agent A synchrónnu správu objektu R1 

s výsledkom metódy M1 prijme a ďalej ju využije v súlade s vopred naprogramovanou logikou.  
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Interakcia medzi agentom A a robotom R1 presne zodpovedá synchrónnemu komunikačnému modelu 

medzi klientom a serverom. V tomto prípade je agent A klientom a robot R1 serverom. Ich komunikácia 

je determinovaná zasielaním synchrónnych zdrojových správ (to je práca agenta A) a synchrónnych 

návratových správ (to je práca robota R1).   

 

V praxi môže blokovanie agenta A robotom R1 trvať variabilný čas. Vo vedeckých kruhoch vravíme tejto 

korelácii priama časová závislosť zdrojového objektu od cieľového objektu. Samozrejme, keď je táto 

časová závislosť krátka, finálni používatelia blokovanie ani nemusia postrehnúť. Problémy sa však začnú 

objavovať vtedy, keď sa časová závislosť stane dobre rozpoznateľnou.  

 

Ako vidíme ďalej na obr. 1.9, agent A zasiela v ďalšom časovom úseku postupne dve zdrojové 

synchrónne správy robotom R2 a R3, ktorých pracovné postupy sú rovnaké. Synchronizmus znamená 

znehybnenie agenta A počas výkonu synchrónnej metódy M2 robota R2. Do rovnakého stavu sa agent 

A dostáva aj pri interakcii s robotom R3 a jeho synchrónnou metódou M3.   

 

Vývoj synchrónneho objektového sekvenčného programu je relatívne priamočiary proces, s minimom 

problémových miest. Pochopiteľne, moderní používateľa výpočtovej techniky si želajú moderné 

počítačové programy. A tie musia byť reaktívne a vždy v pohotovosti. To je, koniec koncov, aj hlavný 

dôvod, prečo majorita populárnych programov funguje v asynchrónnom pracovnom režime.   

 

 

1.7 Paradigma asynchrónneho programovania  

  

Podobne ako v synchrónnom programe, aj v asynchrónnom programe existujú entity (funkcie, objekty, 

komponenty), ktoré medzi sebou komunikujú v modeli klient-server. Konkurenčnou výhodou paradigmy 

asynchrónneho programovania je uvoľnenie blokovania klienta zo strany servera, ktorý je týmto klientom 

dopytovaný o poskytnutie výpočtovej služby. Vzájomná komunikácia začína tým, že klient generuje 

asynchrónnu správu, ktorú odošle serveru. Server asynchrónnu správu prijme a uskutoční nasledujúce tri 

reaktívne akcie:  

 

1. Server vráti riadenie ihneď klientovi. To znamená, že klient už nie je blokovaný a môže 

generovať a odosielať ďalšie asynchrónne správy iným cieľovým serverom.  

 

2. Server mapuje asynchrónnu správu na asynchrónnu metódu a zaistí jej invokáciu. 

S minimálnou latenciou dochádza k aktivácii asynchrónneho algoritmu, ktorý je 

implementovaný v tele spriaznenej asynchrónnej metódy servera.  

 

3. Server vykoná asynchrónnu metódu. Výsledok činnosti tejto metódy zapuzdrí server do 

výstupnej asynchrónnej správy, ktorú odošle klientovi.   

 

Vyslovené tvrdenia majú nasledujúce implikácie:  

 

 Výsledky týchto akcií nie sú v priamej časovej závislosti.  

 Akcie sú vykonávané paralelne.  
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Synergie sú kvantifikovateľné na obidvoch stranách komunikačného modelu klient-server. Na jednej 

strane môže klient zhotoviť novú asynchrónnu správu a zacieliť ju na nový server. Na druhej strane, 

aktuálny server je zodpovedný za kompletné spracovanie prebiehajúceho asynchrónneho algoritmu. 

Výsledok práce tohto algoritmu server distribuuje klientovi prostredníctvom asynchrónnej správy.  

 

Ilustráciu asynchrónne vykonávaného paralelného programu prezentuje obr. 1.10.  

 

 

Obr. 1.10: Sekvenčný diagram ilustrujúci beh asynchrónneho programu 

 

Komentár k obr. 1.10: Asynchrónny program prezentuje interakcie medzi už známymi entitami: jedným 

agentom (A) a tromi robotmi (R1 – R3). Fungovanie programu je naštartované udalosťou generovania 

asynchrónnej správy agentom (A) a jej odoslaním prvému robotovi (R1). Robot R1 asynchrónnu správu 

spracuje, vráti riadenie späť agentovi A a iniciuje štart asociovanej asynchrónnej metódy M1. Vzhľadom 

na to, že riadenie programu je na strane agenta A, môže ten už v najbližšom možnom čase generovať 

novú asynchrónnu správu a zacieliť ju na druhého robota (R2). Pracovný postup robota R2 sa v podstate 

nijako nelíši od pracovného postupu robota R1(samozrejme, ak odhliadneme od charakteru realizovanej 

asynchrónnej metódy). Aj robot R2 preskenuje zaslanú asynchrónnu správu, odovzdá riadenie agentovi 

A a spustí asynchrónnu metódu M2. Analogicky prebieha tiež interakcia medzi agentom A a tretím 

robotom (R3).   

 

Všetky tri servery, teda trojica robotov, ktorá sa vyskytuje v modeli nášho asynchrónneho programu, je 

povinná prostredníctvom troch asynchrónnych návratových správ poskytnúť výsledky svojej činnosti 

agentovi. Celkový čas, ktorý potrebuje agent na vykonanie všetkých svojich aktivít, je pri nasadení 

asynchrónno-paralelného modelu o poznanie kratší, a to najmä pri jeho priamej konfrontácii s bázovým 

synchrónno-sekvenčným modelom.  
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Dôležité: Asynchrónny model je na platforme Microsoft .NET 4.6 založený na futuritách. 

Z teoretického pohľadu sú futurity asynchrónnymi paralelnými úlohami, ktoré sú pred 

spracovaním asynchrónnych algoritmov prázdne, a po ich dokončení zase naplnené 

vypočítanými výsledkami.  

 

Praktickým príkladom asynchrónno-paralelného výpočtového modelu je množina fyzikálnych 

programov, ktoré svoje kritické algoritmy dátového paralelizmu realizujú na jednotlivých výpočtových 

jadrách grafického čipu. Ide teda o využitie schopností grafického akcelerátora v záujme riešenia triedy 

všeobecných výpočtov, ktoré vykonáva špeciálny grafický mikroprocesor – GP-GPU (angl. General 

Purpose Graphics Processing Unit). Vďaka delegovaniu týchto náročných výpočtov na GP-GPU možno 

odľahčiť centrálny mikroprocesor CPU, ktorý sa potom môže venovať realizácii ďalších úloh.  

 

Predstavme si, že našou úlohou je vyvinúť simulačný program, ktorý implementuje fyzikálny model práce 

atmosférického benzínového štvorvalcového motora s určitým výkonom, krútiacim momentom a ďalšími 

technickými parametrami. Pokračujme v našich úvahách a predpokladajme, že kolobeh 

naprogramovaných (čiže simulovaných) činností verne mapuje skutočné akcie, a to od uvedenia motora 

do východiskového stavu, cez nasávanie paliva a simuláciu práce valcov, až po transformačné aktivity 

vygenerovaných síl a ich prenos na nápravy.  

 

Zmienené akcie vykonáva asynchrónny komponent simulačného programu, ktorého interná štruktúra je 

paralelná. Ak príde požiadavka na naštartovanie jedného automobilu, hlavný mikroprocesor ju spracuje 

a vykoná asynchrónne: jednoducho pošle asynchrónnu správu asynchrónnemu štartovaciemu 

komponentu, ktorý sa už o všetko postará.  

 

Čo sa však stane vtedy, keď budeme chcieť zhotoviť desať virtuálnych automobilov? Vďaka 

začlenenému asynchrónnemu modelu CPU vytvorí 10 áut, pričom ich asynchrónnym komponentom 

odošle 10 asynchrónnych správ s požiadavkou o ich naštartovanie. Desať zaslaných asynchrónnych správ 

prijme rovnaký počet asynchrónnych komponentov, ktorých činnosť bude realizovaná paralelne na GP-

GPU čipe. Výkonnosť simulačného programu bude narastať spoločne so zvyšovaním počtu virtuálnych 

vozov až dovtedy, kým nebudú alokované všetky dostupné jadrá GP-GPU čipu a s nimi asociované 

pamäťové segmenty. Hlavnou myšlienkou ukážky tohto typu simulačného programu je poukázať na 

vysokú mieru flexibility a výpočtovej nezávislosti asynchrónnych programov s paralelnou exekúciou.  

 

 

2 Paradigma distribuovaného a servisne orientovaného (SOA) 

programovania s technológiou WCF 

 

Distribuované a servisne orientované programy (alebo skrátene distribuované SOA-programy), sú 

vyvinuté v súlade s distribuovanou a servisnou paradigmou vývoja počítačového softvéru. SOA-program 

je množinou jednej alebo aj viacerých služieb, ktoré sú nasadené v distribuovanom prostredí 

počítačových sietí rozličných topológií (obr. 2.1). 
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Obr. 2.1: Komunikačný mechanizmus medzi používateľom a distribuovaným SOA-programom 

 

Na obr. 2.1 vidíme distribuovaný SOA-program, ktorý obsahuje 3 služby (S1...S3). Všetky 

naprogramované služby reagujú na inicializačné akcie používateľa (A1...A3) spúšťaním príslušných metód 

s dedikovanou aplikačnou logikou. Ilustrácia predpokladá, že iniciátorom komunikácie je vždy 

používateľ. Považujeme však za dôležité poznamenať, že v praxi sa nezriedka uplatňuje aj inverzný 

komunikačný mechanizmus, v ktorom je iniciátorom komunikačného procesu služba samotná.   

 

Softvérovou technológiou na vytváranie distribuovaných SOA-programov a služieb je v riadenom 

prostredí Windows Communication Foundation (WCF). Technológia WCF akceleruje vývoj softvérových 

služieb, ktoré sú inštalované a používané distribuovane v modeli klient-server.  

 

WCF-služba je v tomto kontexte definovaná ako softvérová aplikácia, ktorá vystavuje ucelenú jednotku 

funkcionality, a pritom spĺňa nasledujúce charakteristiky:  

 

 WCF-služba je permanentne dostupná. Atribút neustálej dostupnosti znamená, že WCF-

služba je po svojom nasadení nepretržite dosiahnuteľná pre všetkých klientov. Životný cyklus 

WCF-služby je po jej nasadení teda v plnej konformite s modelom 24/7.   

 

 WCF-služba je autonómna. Každá WCF-služba disponuje naprogramovanou funkcionalitou, 

ktorá rieši všetky problémy z vymedzenej aplikačnej domény. Samozrejme, tak, ako pri ostatných 

programoch, aj cez WCF-službu sú realizované toky dát. Dáta, vchádzajúce do WCF-služby, sú 

ňou programovo upravované a po požadovanej transformácii poskytnuté klientovi tejto služby 

na ďalšie spracovanie. Čo sa týka algoritmickej bázy, poznáme WCF-služby s kompletnou a 

parciálnou algoritmickou bázou. Ak WCF-služba disponuje kompletnou algoritmickou bázou, 

dokáže celú funkcionalitu poskytnúť klientovi sama. Naopak, WCF-služba s parciálnou 
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algoritmickou bázou dopytuje iné WCF-služby, ktorým deleguje spracovanie požadovaných 

algoritmov.  

 

 Dátové toky WCF-služby podliehajú serializácii a deserializácii. Zatiaľ sme prehlásili, že 

z pohľadu teórie algoritmizácie vykonáva WCF-služba rovnakú dátovú transformáciu ako iné 

objektové programy. Avšak, pravda je, že práca s dátovými sekciami objektov WCF-služby je 

špecifická práve v nutnosti ich serializácie a následnej deserializácie. Ako vieme, serializácia 

označuje proces transformácie dátových sekcií objektov do uniformovanej podoby, a to buď do 

binárnej podoby (postupnosť bitov) alebo podoby inštrukcií jazyka XML (postupnosť XML 

elementov). Na druhej strane, deserializácia je opačný proces serializácie, pri ktorom 

prevádzame uniformovanú podobu dát do konkrétnych objektov. Pri komunikácii klienta s WCF-

službou sa odohrávajú tieto deje:  

 

o Vstupné dáta, vyprodukované klientom, sú najskôr serializované na jeho strane, a potom 

odoslané komunikačným kanálom WCF-službe. WCF-služba zabezpečí deserializáciu 

vstupných dát a ich priame spracovanie.  

 

o Výstupné dáta, vygenerované WCF-službou, sú najskôr na jej strane serializované, 

a potom odoslané komunikačným kanálom klientovi. Klient uskutoční deserializáciu 

výstupných dát a použije ich na výkon ďalších programových operácií.  

 

Dôležité: Serializačný proces je významný, pretože garantuje vysokú mieru interoperability 

medzi klientmi a WCF-službou. Cieľom je, aby WCF-služba dokázala viesť komunikáciu 

s ľubovoľným klientom na ľubovoľnej platforme. Keď toto WCF-služba dokáže, potom ju 

môžeme považovať za multiplatformovú. Okrem serializačného procesu podporujú 

interoperabilitu aj iné elementy, napríklad komunikačné protokoly a väzby. Štandardizácia 

komunikačného procesu je garantovaná použitím protokolu SOAP (angl. Simple Object Access 

Protocol). 

 

 WCF-služba sprístupňuje svoju funkcionalitu cez rozhranie. Tento atribút je mimoriadne 

dôležitý a akcentuje princíp skrývania funkcionality, známy z objektovej paradigmy. WCF-služba 

nikdy neposkytuje klientom priamy prístup k svojej internej štruktúre. Práve naopak, klienti môžu 

s WCF-službou komunikovať výhradne len cez jej rozhranie. Rozhranie sa tak stáva verejným 

komunikačným prostriedkom každej správne navrhnutej WCF-služby. Rozhranie WCF-služby sa 

označuje aj ako kontrakt WCF-služby. 

 

 Klienti komunikujú s WCF-službou prostredníctvom jej koncových bodov. Koncové body 

(angl. end-points) sú previazané s rozhraním WCF-služby a ich konfigurácia je determinovaná 

formulkou ABC (angl. Address-Binding-Contract). Každý koncový bod preto charakterizuje:  

 

o Adresa (A). Adresa koncového bodu podáva informáciu o tom, kde sa WCF-služba 

v skutočnosti vyskytuje.  

 

o Väzba (B). Väzba koncového bodu určuje všetky nuansy komunikačného mechanizmu 

a prenosu dátových objektov medzi klientom a WCF-službou.  
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o Rozhranie (C). Koncový bod privádza klienta k rozhraniu WCF-služby, s ktorou si on 

praje nadviazať komunikačný dialóg. Keďže koncový bod je vlastníctvom WCF-služby, 

musí vedieť, akou naprogramovanou funkcionalitou táto služba disponuje. Menej 

formálne, rozhranie poskytne klientovi základné informácie o štýle správania sa WCF-

služby.   

 

 WCF-služba je inštalovaná v hostiteľovi. Z pohľadu inštalácie je WCF-služba inou kategóriou 

softvérovej aplikácie, než akou je bežný priamo spustiteľný program (.exe). Aby mohla WCF-

služba správne fungovať, musí byť inštalovaná do hostiteľa (angl. host). Hostiteľa definujeme 

ako fyzický a logický kontajner, ktorý je určený pre WCF-službu a poskytuje jej vhodné 

podmienky na život. Distribuovaná WCF-služba, naprogramovaná v jazyku C# 6.0, môže byť 

inštalovaná do rozmanitých hostiteľských ekosystémov. Spomeňme niektoré z nich:  

 

o Riadená služba operačného systému (angl. Windows Service).    

o Webová aplikácia s podporou technológie ASP.NET. 

o Webový server IIS (angl. Internet Information Services) bez a s podporou WAS (angl. 

Windows Process Activation Service). 

o WPF-aplikácia s grafickým používateľským rozhraním.  

o Ľubovoľný riadený a priamo spustiteľný program (.exe) s dedikovanou aplikačnou 

doménou (napríklad konzolová aplikácia pre systém Windows).    

 

Tip: Prostredie produktu Visual Studio 2015 uľahčuje vývoj WCF-služieb tým, že im ponúka 

dvoch užitočných pomocníkov. Prvým z nich je automatický hostiteľ s názvom WCF Service 

Host. Tento hostiteľ sa spustí vždy pri ladení WCF-služby a zabezpečí jej korektnú inštaláciu do 

implicitne skonštruovaného lokálneho hostiteľského prostredia. Druhým pomocníkom je 

automatický testovací nástroj WCF Test Client, slúžiaci na odskúšanie funkcionality vytvorenej 

WCF-služby. S hostiteľom WCF Service Host a testovačom WCF Test Client budeme pracovať 

v tretej kapitole tejto publikácie.   

 

 

2.1 Kategorizácia WCF-služieb 

 

V programátorskej praxi sa môžeme stretnúť s viacerými kategóriami WCF-služieb: 

 

 Dátovo intenzívne WCF-služby. Tento typ WCF-služieb je typický frekventovaným príjmom 

vstupných dátových objektov a generovaním výstupných dátových objektov. Samotná dátová 

transformácia, riadená výpočtami, realizovanými v jadre WCF-služby, je menej náročná na 

spracovanie.  

 

 Výpočtovo intenzívne WCF-služby. Tieto WCF-služby realizujú komplikované výpočty. Kvôli 

vysokej náročnosti na výpočtové zdroje sú WCF-služby tohto typu často paralelizované, 

vektorizované a nasadzované vo vysoko výkonných výpočtových klastroch.   

 

 Sekvenčno-synchrónne WCF-služby. Pre tieto WCF-služby platia dve zásady. Po prvé, 

algoritmy týchto WCF-služieb sú spracúvané sekvenčne. Po druhé, komunikácia klienta s WCF-
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službou je realizovaná v synchrónnom modeli. Sekvenčno-synchrónne WCF-služby sú vhodné 

len na pokrytie základných výpočtových a komunikačných potrieb klienta. Ak sa očakáva 

nasadenie WCF-služby v prostredí s mnohými súbežne pôsobiacimi klientmi, je nevyhnutný 

prechod od synchrónneho komunikačného modelu k asynchrónnemu komunikačnému modelu. 

Tým dôjde k rapídnemu zvýšeniu reakčnej citlivosti WCF-služby. Transformácia sekvenčných 

algoritmov WCF-služby na paralelné algoritmy zasa spôsobí robustný nárast jej celkovej 

výkonnosti.   

 

 Paralelno-asynchrónne WCF-služby. V modernej informatike ide o najčastejšie sa vyskytujúci 

typ distribuovaných WCF-služieb. Správne implementovaný paralelizmus dokáže zvýšiť výkon 

algoritmickej bázy WCF-služby v prekrytom čase, zatiaľ čo racionálne začlenený asynchrónny 

komunikačný model umožňuje WCF-službe pohotovo reagovať na požiadavky lokálnych 

i vzdialených klientov.   

 

 

2.2 Životný cyklus WCF-služby  

 

Vývojový životný cyklus riadenej WCF-služby, naprogramovanej v jazyku C# 6.0, sa skladá z nasledujúcich 

etáp:  

 

1. Naprogramovanie WCF-služby. Technicky znamená programovanie novej WCF-služby tvorbu 

rozhrania tejto služby a následnú implementáciu tohto rozhrania adekvátnou triedou. Zatiaľ čo 

rozhranie WCF-služby musí byť vybavené atribútom ServiceContract, na prototyp každej 

metódy rozhrania tejto služby musí byť mapovaný atribút OperationContract. Vďaka týmto 

atribútom sa z bežného rozhrania stane rozhranie WCF-služby. Po skonštruovaní rozhrania WCF-

služby pristupujeme k deklarácii triedy, ktorá bude toto rozhranie implementovať. Pri aplikácii 

tohto postupu platia všetky zásady, na ktoré sme zvyknutí z objektového programovania 

v jazyku C#. Metódy triedy WCF-služby implementujú jej algoritmickú bázu.  

 

2. Konfigurácia WCF-služby. WCF-služba je konfigurovateľná a hoci už od momentu svojho 

vzniku disponuje implicitnou konfiguráciou, programátori a finálni používateľa tejto služby 

môžu jej konfiguráciu ďalej upravovať. WCF-služba sa dá konfigurovať buď imperatívne 

programovou cestou, alebo deklaratívne prostredníctvom konfiguračného súboru (s názvom 

App.config, respektíve Web.config). Konfiguračný súbor je XML-súborom a jeho štruktúra 

zodpovedá stromu XML elementov, ktoré sú podľa potreby dekorované atribútmi. Od procesu 

konfigurácie WCF-služby závisí skutočnosť, aký komunikačný model budú klienti využívať pri 

konzumácii tejto služby.  

 

3. Inštalácia WCF-služby do hostiteľského prostredia. Ako už vieme, WCF-služba musí byť 

nasadená do hostiteľského prostredia. Vývojári majú na výber celé portfólio hostiteľov. 

Jednotliví hostitelia sa odlišujú svojimi schopnosťami a životnými cyklami. Napríklad, ak je 

hostiteľom WCF-služby WPF-program, životnosť služby je determinovaná dĺžkou behu tohto 

programu. V prípade, že požadujeme dlhú životnosť WCF-služby, využijeme serverového 

hostiteľa, teda hostiteľa, ktorý je nasadený na lokálnom alebo globálnom webovom serveri. 
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Preto smieme WCF-službu nainštalovať do webovej aplikácie ASP.NET a tú nasadiť na webový 

server IIS.   

 

4. Konzumácia WCF-služby klientom. Klienti budú k funkcionalite WCF-služby pristupovať 

nepriamo, pomocou riadne nakonfigurovaných koncových bodov tejto služby. Vždy, keď bude 

klient chcieť konzumovať funkcionalitu WCF-služby, napojí sa na jej koncový bod. Na pripojenie 

sa ku koncovému bodu služby musí klient poznať jeho adresu, väzbu, rozhranie a spriaznené 

metadáta. Pripomeňme, že koncový bod exponuje rozhranie WCF-služby. Podobne ako WCF-

služba sama, aj jej klient musí disponovať správnou konfiguráciou, aby mohol viesť so službou 

efektívny dialóg. 

 

 

2.3 Viacvrstvové komunikačné modely medzi WCF-službou a jej klientmi 

 

Komunikačné modely, ktoré sa uplatňujú pri prepojení distribuovaných WCF-služieb a ich klientov, sú 

natoľko zaujímavé, že si zaslúžia našu bližšiu pozornosť. Keď sme doteraz diskutovali o komunikácii 

týchto entít, využívali sme spravidla teoretický pohľad na problematiku, ktorý nám, v prípade potreby, 

umožňoval abstrahovať od rýdzo technických aspektov komplexného komunikačného procesu. Ak však 

chceme dobre pochopiť systém komunikácie v distribuovanom ekosystéme, musíme porozumieť aj 

predmetným technickým detailom.  

 

Predovšetkým je treba zdôrazniť, že na technickej úrovni nekomunikuje klient s WCF-službou priamo, 

ale cez prostredníka, ktorý sa nazýva proxy-server. Z programátorského pohľadu vystupuje proxy-server 

ako adaptér, ktorý je zodpovedný za správnu výmenu správ medzi klientom a WCF-službou. Každá 

inštancia klienta je teda vybavená doplnkovou inštanciou proxy-servera, ktorý funguje ako prevodník 

správ, tečúcich v zostrojenom komunikačnom kanáli.  

 

Vytvárané, zasielané a doručované správy sú buď synchrónne, alebo asynchrónne. Ako sme vysvetlili 

v predchádzajúcej kapitole, synchrónne správy realizujú komunikáciu medzi WCF-službou a klientom 

v relácii typu 1:1. Ak v analyzovanom časovom profile vygeneroval klient synchrónnu správu a pomocou 

proxy-servera ju doručil WCF-službe, ocitá sa v priamej časovej závislosti od WCF-služby. Dĺžka tejto 

priamej časovej závislosti je najviac ovplyvnená zložitosťou vyvolanej metódy na strane WCF-služby. 

Reláciu typu 1:N medzi WCF-službou a jej klientmi umožňuje dosiahnuť asynchrónny komunikačný 

model. Ak správy neobsahujú žiadne dátové položky, označujeme ich ako bezparametrické správy. 

Naopak, ak je potrebné v správach distribuovať aj dátové položky, voláme ich parametrické správy.  

 

Transfer správ naprieč komunikačným kanálom je riadený použitým protokolom. WCF-služba dokáže 

komunikovať s viacerými protokolmi, ku ktorým patrí napríklad HTTP, HTTPS či TCP. Po svojej inštalácii 

je WCF-služba nasadená na dedikovanom porte a adrese hostiteľa. Presnejšie povedané, na tejto adrese 

sa nachádzajú koncové body WCF-služby, ktoré sú verejne dostupné pre klientov. Pripomeňme, že každý 

koncový bod služby disponuje okrem svojej adresy (A) aj väzbou (B) a rozhraním (C). Rozhranie 

koncového bodu manifestuje rozhranie WCF-služby. Syntaktický obraz tohto rozhrania je uložený 

v zdrojovom kóde WCF-služby. Hoci rozhranie WCF-služby je fixne zakomponované v jej zdrojovom 

kóde, adresa a väzba môžu byť upravované aj použitím konfiguračného súboru.   
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V nasledujúcich častiach podkapitol tejto publikácie preskúmame základné komunikačné modely, ktoré 

determinujú komunikačné procesy medzi WCF-službou a jej klientmi.  

 

 

2.3.1 Komunikačný model 1: WCF-služba, proxy-server a klient v lokálnom fyzickom 

procese 

 

Všetky tri entity (WCF-služba, proxy-server, klient) sa v tomto modeli vyskytujú v jednom lokálnom 

fyzickom procese.  

 

Poznámka: Fyzický proces je objektom operačného systému, pričom obsahuje všetky 

komponenty počítačového programu (pre nás sú, pochopiteľne, najdôležitejšie dáta 

a inštrukcie). Lokálny fyzický proces je fyzický proces bežiaci na jednej počítačovej stanici. 

Riadený program, vytvorený v jazyku C# 6.0, je vždy umiestnený do adekvátneho lokálneho fyzického 

procesu. Prostredie CLR dovoľuje, aby v jednom fyzickom procese koexistovalo viacero logických 

procesov, takzvaných aplikačných domén (angl. Application Domains alebo len AppDomains).  

 

Ak nie je určené inak, relácia typu 1:1 predpisuje vzťah medzi lokálnym fyzickým procesom a prostredím 

CLR implicitne zostrojenou aplikačnou doménou. My však budeme potrebovať aspoň 2 aplikačné 

domény: jednu pre WCF-službu a jednu pre proxy-server a klienta. Komunikácia medzi WCF-službou, 

proxy-serverom a klientom sa preto bude uskutočňovať medzi rôznymi aplikačnými doménami 

v rovnakom lokálnom fyzickom procese. Tento komunikačný model dokumentuje obr. 2.2.   

 

 

Obr. 2.2: Komunikácia medzi WCF-službou, proxy-serverom  

a klientom v lokálnom fyzickom procese 

 

Iniciátorom dialógu je klient, ktorý vytvára vstupnú správu a posiela ju proxy-serveru. Proxy-server 

vykoná redirekciu vstupnej správy na WCF-službu (presnejšie, na zvolený koncový bod WCF-služby). 

WCF-služba prijme vstupnú správu, aktivuje cieľovú metódu, alokuje strojový čas na jej spracovanie 

a napokon získa výsledok činnosti tejto metódy. Pracovný postup WCF-služby pokračuje zapuzdrením 

vypočítaného výsledku do výstupnej správy, ktorá je odoslaná proxy-serveru. Proxy-server prevedie 

doručenú výstupnú správu klientovi, čím sa opísaný komunikačný kolobeh končí.  
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2.3.2 Komunikačný model 2: WCF-služba, proxy-servery a klienti v lokálnych fyzických 

procesoch 

 

V tomto komunikačnom modeli analyzujeme toky správ medzi dvomi lokálnymi fyzickými procesmi. 

Zatiaľ čo v prvom fyzickom procese sa nachádza WCF-služba samotná, v druhom fyzickom procese sú 

integrovaní dvaja klienti so svojimi proxy servermi. Obrazovú dokumentáciu takto nakonfigurovaného 

komunikačného modelu prináša obr. 2.3.   

 

 

Obr. 2.3: Komunikácia medzi WCF-službou, proxy-servermi  

a klientmi v lokálnych fyzických procesoch 

 

Ako vidíme na obr. 2.3, v modeli sme duplikovali počet lokálnych fyzických procesov s už spomenutou 

internou štruktúrou. WCF-služba pôsobí vo vlastnom fyzickom procese a, samozrejme, aj vo vlastnej 

aplikačnej doméne. Dvojica klientov je vzdialená, pričom okupuje samostatný lokálny fyzický proces. 

Každý z klientov sídli spoločne so svojím proxy-serverom v dedikovanej aplikačnej doméne tohto 

fyzického procesu. Všetky komunikačné princípy, ktoré sme vyložili v predchádzajúcom komunikačnom 

modeli, platia aj tu. To znamená, že klienti generujú vstupné správy, proxy-servery ich cielia na koncové 

body WCF-služby a tá uskutočňuje všetky potrebné akcie, ktoré uspokojujú potreby klientov.  

 

V predchádzajúcom komunikačnom modeli sa prenos správ realizoval medzi jednotlivými aplikačnými 

doménami v rámci jedného lokálneho fyzického procesu. To je, technicky, menej náročné riešenie, ako 

prenášať správy naprieč fyzickými procesmi (aj keď alokovanými na totožnej počítačovej stanici). Za 

týchto okolností sa správy dostávajú za hranice vlastných fyzických procesov a stávajú sa tak predmetom 

inter-procesovej kooperácie.   
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2.3.3 Komunikačný model 3: WCF-služba, proxy-servery a klienti v distribuovaných 

fyzických procesoch 

 

Inherentnou vlastnosťou distribuovaného prostredia je geografická rozptýlenosť komunikujúcich entít 

v topologicky variabilne štruktúrovaných počítačových sieťach. Distribuovaný aspekt naplno rozvinieme 

v treťom komunikačnom modeli, v ktorom bude WCF-služba s jej klientmi sídliť v distribuovaných 

fyzických procesoch rôznych počítačových staníc s odlišnými IP-adresami (obr. 2.4).  

 

   

Obr. 2.4: Komunikácia medzi WCF-službou, proxy-servermi  

a klientmi v distribuovaných fyzických procesoch 

 

Primárnymi aktérmi tohto komunikačného modelu sú nasledujúce entity:  

 

 WCF-služba inštalovaná v hostiteľovi v kontexte fyzického procesu 1 na počítačovej stanici 1 

s IP-adresou 1.0.0.1. 

 Klient 1 s proxy-serverom 1, ktorí pôsobia v lokálnom fyzickom procese 1 na počítačovej stanici 

2 s IP-adresou 2.0.0.2.  

 Klient 2 s proxy-serverom 2, ktorí sú alokovaní v lokálnom fyzickom procese 2 na počítačovej 

stanici 2 s IP-adresou 2.0.0.2.  

 

Je zrejmé, že naprieč počítačovými stanicami máme k dispozícii dovedna tri samostatné fyzické procesy. 

Tieto fyzické procesy sú vo vzťahu k materskej počítačovej stanici lokálne. Avšak, rovnaké fyzické procesy 

sú vo vzťahu k iným počítačovým staniciam považované za distribuované. Každá z prítomných dvoch 

počítačových staníc má vlastnú IP-adresu.  

 

Komunikačný model medzi distribuovanou WCF-službou a proxy-servermi jej klientov spočíva na dobre 

známych princípoch. Odlišnosťou je prenos vstupných a výstupných správ cez distribuované globálne 

sieťové kanály internetového prostredia. Keďže sa výmena informácií medzi WCF-službou a jej klientmi 

uskutočňuje v implicitne nezabezpečenom prostredí internetu, je potrebné klásť vysoké nároky na 

zabezpečenie jednak WCF-služby a rovnako aj klientov, ktorí konzumujú dátové toky produkované touto 
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službou. Pochopiteľne, nemožno zabudnúť ani na zabezpečenie správ, ktoré so sebou nesú serializované 

vstupné, respektíve výstupné dáta.  

 

 

3 Praktický vývoj WCF-služieb v jazyku C# 6.0 na platforme .NET 4.6 

 

V prakticky zameranej kapitole sa budeme sústrediť na realizáciu týchto aktivít:  

 

 Vývoj sekvenčnej WCF-služby v jazyku C# 6.0. Turnus začneme tvorbou WCF-služby, ktorej 

metóda bude implementovať sekvenčný algoritmus násobenia štvorcových matíc. So 

zostrojenou WCF-službou budú klienti komunikovať synchrónne, a to prostredníctvom 

zasielaných a doručovaných synchrónnych správ.   

 

 Vývoj paralelnej WCF-služby v jazyku C# 6.0. Algoritmickú bázu existujúcej sekvenčnej WCF-

služby podrobíme transformačnému procesu, na ktorého konci získame WCF-službu 

s paralelným správaním. Zavádzať budeme riadený paralelizmus poháňaný iteratívnymi 

paralelnými konštrukciami z knižnice Task Parallel Library (TPL). 

 

 Realizácia technických meraní výkonu naprogramovaných WCF-služieb. Len čo budeme 

mať naprogramované oba varianty WCF-služby, aplikujeme v súvislosti s nimi softvérové 

metriky, vďaka ktorým získame súhrnný prehľad o ich výkonnosti.  

 

 Podanie dôkazu o prínose efektívnej paralelizácie kritických algoritmov sekvenčnej WCF-

služby. Na základe výsledkov výkonnostných metrík vypočítame koeficient nárastu výkonu 

paralelnej WCF-služby voči sekvenčnej WCF-službe. Potom prijmeme rozhodnutie o tom, či 

výkon vzrástol superlineárne, lineárne, alebo sublineárne.  

 

Pri programátorských prácach budeme používať integrované vývojové prostredie Microsoft Visual 

Studio 2015 Community Edition. Produkt Visual Studio 2015 Community Edition je novým prírastkom 

do rodiny produktov so značkou Visual Studio, pričom je pre nekomerčné použitie zadarmo k dispozícii 

na tejto webovej adrese: https://www.visualstudio.com/en-us/products/visual-studio-community-

vs.aspx. Community Edition podporuje veľa programovacích jazykov, ako napríklad C#, Visual Basic, C++ 

a F#. Pri vývoji v tomto prostredí môžu programátori prakticky aplikovať všetky paradigmy, ktoré sme 

podrobne predstavili v 1. kapitole tejto publikácie. Samozrejmosťou prostredia Community Edition sú aj 

pokročilé nástroje na efektívnu tvorbu kódovej základne a ladenie počítačových programov.  

 

Tip: Hoci spoločnosť Microsoft predstavila nový produkt Visual Studio 2015 Community 

Edition, do novej verzie sa dostali aj vývojárske nástroje z radu Visual Studio Express. Ak teda 

plánujete vytvárať štandardné WPF-aplikácie s grafickým používateľským rozhraním pre 

systém Windows v jazykoch C# a Visual Basic, môžete siahnuť po produkte Visual Studio Express 2015 

for Windows Desktop. Medzi prostrediami Community Edition a Express existujú dva hlavné rozdiely. Po 

prvé, Community Edition podporuje multiplatformový vývoj. Jednotlivé varianty produktu Express sú 

naproti tomu zacielené na jednu platformu (napríklad vývoj štandardných programov pre systém 

Windows či vývoj webových programov). Po druhé, Community Edition podporuje prácu s rozšíreniami 

(angl. plug-ins), no prostrediu Express táto schopnosť chýba.    

https://www.visualstudio.com/en-us/products/visual-studio-community-vs.aspx
https://www.visualstudio.com/en-us/products/visual-studio-community-vs.aspx
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3.1 Vývoj sekvenčnej WCF-služby v jazyku C# 6.0  

 

Cieľom tejto podkapitoly je kompletné naprogramovanie distribuovanej WCF-služby, ktorá bude 

realizovať sekvenčné násobenie štvorcových matíc. V častiach podkapitol, ktoré nasledujú v ďalšom 

texte, vysvetlíme všetky potrebné akcie na dosiahnutie spomenutého cieľa.    

 

 

3.1.1 Vytvorenie nového prázdneho riešenia v produkte Visual Studio 2015 Community 

Edition  

 

1. Spustíme produkt Visual Studio 2015 Community Edition.  

 

Tip: Ak ste tak ešte neurobili, odporúčame vám čo najskôr prepojiť vaše používateľské konto 

Microsoft s produktom Visual Studio 2015 Community Edition. Ak je to potrebné, prevezmite 

si aj najnovšie vydanie produktovej licencie. Tým získate plnohodnotne aktivovaný produkt 

s podporou synchronizácie všetkých nastavení naprieč viacerými vývojárskymi stanicami.  

 

2. Skontrolujeme, či je vývojové prostredie nastavené pre potreby C#-vývojára: Tools → Import 

and Export Settings. Na uvítacej stránke vyberieme možnosť Reset all settings. Na 

nasledujúcej stránke (Save Current Settings) vyberieme zápornú odpoveď (No, just reset 

settings...), čím nariadime, aby sa aktuálne nastavenia vývojového prostredia nezálohovali do 

súboru. Napokon, na stránke Choose a default Collection of Settings verifikujeme selekciu 

voľby Visual C#. Ak je táto voľba aktívna, potom je prostredie produktu Visual Studio 2015 

Community Edition nakonfigurované správne (obr. 3.1). V tomto prípade sprievodcu zatvoríme.  

 

 

Obr. 3.1: Nastavenie vývojového prostredia pre potreby C#-vývojára 

 

Na druhej strane, v situácii, keď je zvolená iná konfiguračná alternatíva, označíme možnosť 

Visual C# a klikneme na tlačidlo Finish. Tým sa spustí proces rekonfigurácie vývojového 

prostredia pre potreby C#-vývojára. 

 

3. Proces vytvorenia nového prázdneho riešenia naštartujeme klepnutím na príkaz New Project 

na úvodnej stránke (Start Page) vývojového prostredia Visual Studio 2015 Community Edition. 

V zobrazenom dialógovom okne rozvinieme tieto uzly: Installed → Templates → Other Project 

Types → Visual Studio Solutions. Napokon zvolíme šablónu Blank Solution ( ), pomocou 



Vývoj paralelnej WCF-služby v jazyku C# 

Technický dokument z cyklu „Visual Studio 2015: Hotové riešenia“ 

27 

 

ktorej vytvoríme nové prázdne riešenie. Novému riešeniu priradíme vhodné pomenovanie (v 

našom prípade WCFServices). Na tento účel využijeme textové pole Name. Keď sme hotoví, 

stisneme tlačidlo OK, čím dokončíme proces zostrojenia nového prázdneho riešenia.  

 

Poznámka: Implicitne budú súčasti nového riešenia uložené na nasledujúcej adrese: 

<Pouzivatel>\Dokumenty\Visual Studio 2015\Projects\<NoveRiesenie>.  

Ako môžeme postrehnúť, táto cesta je automaticky nastavená aj v textovom poli Location 

dialógového okna New Project.  

 

 

3.1.2 Vytvorenie nového projektu sekvenčnej WCF-služby  

 

Do pripraveného prázdneho riešenia pridáme nový projekt sekvenčnej WCF-služby:  

 

1. V podokne Solution Explorer klikneme na názov nášho riešenia (WCFServices) pravým 

tlačidlom myši a z kontextovej ponuky vyberieme príkaz New → Add Project.  

2. V zobrazenom dialógovom okne označíme uzol Visual C# → WCF, na čo sa napravo objaví 

zoznam projektových šablón, určených na vývoj distribuovaných služieb s technológiou WCF.  

3. Uskutočníme výber šablóny WCF Service Library, ktorá nám pomôže s tvorbou novej knižnice 

so zdrojovým kódom sekvenčnej WCF-služby.  

4. Novú knižnicu pomenujeme ako SeqWCFService a aktivujeme tlačidlo OK (obr. 3.2).  

 

 

Obr. 3.2: Pridanie projektu novej sekvenčnej WCF-služby do existujúceho riešenia 

 

5. Vo chvíli, keď sprievodca pripraví všetky súčasti nového projektu, obrátime našu pozornosť na 

podokno Solution Explorer (obr. 3.3).  
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Obr. 3.3: Štruktúra projektu WCF-služby 

 

Projekt sekvenčnej WCF-služby už v tomto momente obsahuje viaceré položky. Predovšetkým, 

sprievodca automaticky importoval dôležité menné priestory System.Runtime.Serialization 

a System.ServiceModel. Odkazy na tieto menné priestory môžeme preskúmať po otvorení uzla 

References. Súčasťou projektu je aj XML-konfiguračný súbor App.config. Prítomnosť tohto 

súboru zatiaľ len vezmeme na vedomie a jeho bližšiu inšpekciu odložíme na neskôr. 

Z programátorského pohľadu sú pre nás signifikantné dva zdrojové súbory: 

 

 Zdrojový súbor s rozhraním WCF-služby s implicitným názvom IService1.cs. Každá 

WCF-služba musí obsahovať rozhranie, ktoré bude exponovať svojim klientom. 

Technicky je rozhranie WCF-služby používateľsky deklarovaným odkazovým typom, 

ktorý je dekorovaný atribútom ServiceContract. Práve aplikáciou tohto atribútu 

povýšime štandardné rozhranie jazyka C# 6.0 na servisne orientované rozhranie, ktoré 

sa stane jadrovou súčasťou WCF-služby. Rozhranie WCF-služby obsahuje prototypy 

metód, ktorých implementáciu zavádza trieda tejto služby. Metódy, ktoré sú 

deklarované v rozhraní WCF-služby a ktoré majú byť rozpoznateľné jej klientmi, musia 

byť označené atribútom OperationContract.  

 

 Zdrojový súbor s triedou WCF-služby s implicitným názvom Service1.cs. Rozhranie 

WCF-služby musí byť implementované triedou tejto služby. Vykonaním tejto 

implementačnej akcie zostrojíme triedu WCF-služby s kompletnou algoritmickou bázou 

pre všetky metódy deklarované rozhraním WCF-služby. Za týchto okolností sa môžeme 

spoľahnúť na platnosť princípu ukrývania implementácie. To znamená, že klienti nebudú 

mať prístup k interným technickým detailom pracovných algoritmov WCF-služby. 

 

V nasledujúcich častiach podkapitol tejto publikácie sa zoznámime s procesom naprogramovania 

rozhrania a triedy našej sekvenčnej WCF-služby.  

 

 

3.1.3 Programovanie rozhrania sekvenčnej WCF-služby 

 

Sekvenčná WCF-služba bude svojim klientom poskytovať práve jednu metódu na sekvenčný výpočet 

maticovej multiplikácie. Rozhranie bude niesť názov ISeqMatrixComputation a bude dekorované 

atribútom ServiceContract. V tele rozhrania bude situovaný prototyp parametrickej metódy 

SeqMatrixMultiply. Ešte predtým, ako sa pustíme do programovania, pozmeníme identifikátor 

zdrojového súboru s rozhraním WCF-služby. Pôvodné pomenovanie IService1.cs upravíme na 
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ISeqMatrixComputation.cs. Vývojové prostredie sa nás spýta, či si prajeme pozmeniť všetky výskyty 

pôvodného názvu tohto súboru v danom projekte. Na položenú otázku odpovieme kladne.   

 

Pokračujeme vykonaním týchto krokov:  

 

1. Otvoríme súbor s rozhraním WCF-služby (ISeqMatrixComputation.cs) v editore zdrojového kódu 

vývojového prostredia Visual Studio 2015 Community Edition. 

 

2. Zistíme, že sprievodca umiestnil do  súboru s rozhraním WCF-služby viacero elementov: príkazy 

na importovanie menných priestorov, deklaráciu koreňového menného priestoru, ktorého 

identifikátor je totožný s názvom projektu (SeqWCFService) a implicitné rozhranie. Všetok 

automaticky dodaný zdrojový kód v tele koreňového menného priestoru odstránime tak, aby sa 

v súbore ISeqMatrixComputation.cs objavoval len tento zdrojový kód:  

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Runtime.Serialization; 
using System.ServiceModel; 
using System.Text; 
 
namespace SeqWCFService 
{ 
    // Zatiaľ prázdny koreňový menný priestor.  
} 

 

3. Vytvoríme rozhranie ISeqMatrixComputation a začleníme ho do koreňového menného 

priestoru: 

 

namespace SeqWCFService 
{ 
    /// <summary> 
    /// Deklarácia rozhrania pre sekvenčnú WCF-službu. 
    /// </summary> 
    [ServiceContract] 
    public interface ISeqMatrixComputation 
    { 
        // Prototyp metódy na spracovanie sekvenčného násobenia matíc. 
        [OperationContract] 
        string SeqMatrixMultiply(int rowsAndColumns, int iterations); 
    } 
} 

 

Rozhranie ISeqMatrixComputation má verejné prístupové práva a vďaka použitému atribútu 

ServiceContract je platným servisne orientovaným rozhraním. V jeho deklarácii pôsobí prototyp 

metódy SeqMatrixMultiply, ktorý je osadený atribútom OperationContract. Táto metóda je 

parametrická, pričom po svojej implementácii (v triede WCF-služby) bude prijímať 2 argumenty: 

počet riadkov a stĺpcov štvorcovej matice a počet iterácií maticového výpočtu. Druhý argument 

nám umožní flexibilne modelovať celkové zaťaženie stroja pri realizácii operácií z lineárnej 

algebry. Zvýšením iterácií dokážeme zvýšiť výpočtové zaťaženie počítačovej stanice.   
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3.1.4 Programovanie triedy sekvenčnej WCF-služby 

 

Rozhranie WCF-služby sme úspešne zostrojili, a preto môžeme pristúpiť k tvorbe triedy, ktorá bude toto 

rozhranie implementovať. V podokne Solution Explorer premenujeme zdrojový súbor s triedou WCF-

služby zo Service1.cs na SeqMatrixService.cs (a opäť potvrdíme spracovanie refaktorizačnej akcie). 

Aktuálnu štruktúru projektu po premenovaní zdrojového súboru s triedou WCF-služby znázorňuje obr. 

3.4. 

 

 

Obr. 3.4: Štruktúra projektu sekvenčnej WCF-služby po premenovaní hlavných zdrojových súborov 

 

Otvoríme zdrojový súbor s triedou WCF-služby (SeqMatrixService.cs) a upravíme ho tak, aby zodpovedal 

nasledujúcej predlohe:  

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Diagnostics; 
using System.Linq; 
using System.Runtime.Serialization; 
using System.ServiceModel; 
using System.Text; 
 
namespace SeqWCFService 
{ 
    /// <summary> 
    /// Dátový bod (podporná trieda). 
    /// </summary> 
    internal class DataPoint 
    { 
        public DateTime TimeStamp { get; set; } 
        public double Data { get; set; } 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Implementácia sekvenčnej WCF-služby. 
    /// </summary> 
    public class SeqMatrixService : ISeqMatrixComputation 
    { 
        public string SeqMatrixMultiply(int rowsAndColumns, int iterations) 
        { 
            // Generovanie zdrojových matíc.  
            DataPoint[,] matrix1 = new DataPoint[rowsAndColumns, rowsAndColumns]; 
            DataPoint[,] matrix2 = new DataPoint[rowsAndColumns, rowsAndColumns]; 
            // Generovanie cieľovej matice. 
            DataPoint[,] multiMatrix = new DataPoint[rowsAndColumns, rowsAndColumns]; 
            // Vytvorenie generátora pseudonáhodných čísel. 
            Random generator = new Random(); 
            // Konštrukcia softvérových stopiek. 
            Stopwatch sw = new Stopwatch(); 
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            sw.Start(); 
            // Inicializácia matíc.  
            #region Matrices initialization 
            for (int i = 0; i < matrix1.GetLength(0); i++) 
            { 
                for (int j = 0; j < matrix1.GetLength(0); j++) 
                { 
                    matrix1[i, j] = new DataPoint() 
                    { 
                        Data = generator.Next(1, 1001), 
                        TimeStamp = DateTime.Now.Subtract(TimeSpan.FromDays(1)) 
                    }; 
 
                    matrix2[i, j] = new DataPoint() 
                    { 
                        Data = generator.Next(1, 1001), 
                        TimeStamp = DateTime.Now 
                    }; 
 
                    multiMatrix[i, j] = new DataPoint() 
                    { 
                        Data = 1, 
                        TimeStamp = DateTime.Now 
                    }; 
                } 
            } 
            #endregion 
            // Sekvenčné násobenie zdrojových matíc a reinicializácia cieľovej matice. 
            #region Sequential matrix multiplication  
            for (int it = 1; it <= iterations; it++) 
            { 
                for (int i = 0; i < matrix1.GetLength(0); i++) 
                { 
                    for (int k = 0; k < matrix1.GetLength(0); k++) 
                    { 
                        for (int j = 0; j < matrix1.GetLength(0); j++) 
                        { 
                            multiMatrix[i, j].Data +=  
                                matrix1[i, k].Data * matrix2[k, j].Data; 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
            #endregion 
            sw.Stop(); 
            // Špecifikácia textovej návratovej hodnoty. 
            return "Machine: " + Environment.MachineName + 
                   " T: " + sw.ElapsedMilliseconds + " ms" + 
                   " I: " + iterations; 
        } 
    } 
} 

 

Komentár k zdrojovému kódu jazyka C# 6.0: Syntaktický obraz predmetného zdrojového súboru 

obsahuje dve entity, ktoré budeme bližšie charakterizovať. V poradí prvou entitou je podporná trieda 

DataPoint, ktorej inštancie budeme ukladať do zdrojových matíc. Objekt tejto triedy je dátový bod, 

obsahujúci okrem náhodne vygenerovaných dát aj časovú známku. Táto podporná trieda je pre nás 

užitočná, pretože jej objekty zužitkujeme pri inicializácii zdrojových štvorcových matíc. Syntakticky je 

skelet triedy DataPoint dobre zrozumiteľný: trieda zahŕňa dve automaticky implementované skalárne 

inštančné vlastnosti TimeStamp a Data. Prítomnosť týchto vlastností implikuje aj existenciu dvojice 

skrytých (a súkromných) dátových členov, ktoré budú inicializované implicitným bezparametrickým 

konštruktorom.  
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Oveľa dôležitejšou je však pre nás trieda WCF-služby s identifikátorom SeqMatrixService. Z hlavičky 

triedy vieme dedukovať, že ide o triedu s verejnými prístupovými právami implementujúcu rozhranie 

ISeqMatrixComputation. Uvedené rozhranie je rozhraním WCF-služby, a preto je evidentné, že trieda 

SeqMatrixService je povinná zaviesť kompletnú definíciu metódy SeqMatrixMultiply deklarovanej 

v danom rozhraní.  

 

Bližšia inšpekcia metódy SeqMatrixMultiply nám prezradí tieto skutočnosti:  

 

 Metóda je parametrická, pričom v jej signatúre sú definované dva celočíselné formálne 

parametre. Prvý z nich, rowsAndColumns, reprezentuje počet riadkov, a vzhľadom na to, že sa 

jedná o štvorcovú maticu, aj počet stĺpcov, pre dve zdrojové matice a jednu cieľovú maticu. 

Druhý formálny parameter, iterations, dovoľuje klientovi konfigurovať početnosť opakovaní 

maticovej multiplikácie. Táto schopnosť je užitočná najmä v situácii, keď potrebujeme zvýšiť 

výpočtové zaťaženie počítačovej stanice.  

 

 Metóda produkuje textovú návratovú hodnotu. Tou je krátka textová správa, podávajúca 

informácie o:  

 

o počítačovej stanici, na ktorej bol výpočet realizovaný,  

o celkovom čase trvania výpočtu meranom v milisekundách (ms),  

o počte opakovaní operácie násobenia matíc.  

 

 Algoritmus, pracujúci v tele metódy, vykonáva tieto činnosti:  

 

o Generuje zdrojové matice (matrix1, matrix2).  

o Generuje cieľovú maticu (multiMatrix).  

o Zostrojuje dva podporné objekty: stopky (sw) a generátor pseudonáhodných celých 

čísel (generator).  

o Sekvenčne inicializuje zdrojové matice (matrix1, matrix2) a cieľovú maticu 

(multiMatrix).  

o Sekvenčne násobí zdrojové matice (matrix1, matrix2) a získanými hodnotami 

reinicializuje cieľovú maticu (multiMatrix).   

  

Pre lepšiu čitateľnosť sú ohraničené segmenty zdrojového kódu metódy SeqMatrixMultiply uzatvorené 

do regiónov (#region).  

 

Preložíme kódové obrazy v oboch zdrojových súboroch a zostavíme projekt sekvenčnej WCF-služby 

(Build → Build SeqWCFService). Ak je všetko v poriadku, po bezchybnom zostavení uvidíme v spodnom 

stavovom pruhu správu „Build succeeded“. 

 

3.1.5 Konfiguračný súbor sekvenčnej WCF-služby 

 

Nedeliteľnou súčasťou WCF-služby je konfiguračný súbor s názvom App.config, ktorý vidíme aj 

v podokne Solution Explorer (obr. 3.5).  
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Obr. 3.5: Konfiguračný súbor App.config WCF-služby v podokne Solution Explorer 

 

Obsahom konfiguračného súboru WCF-služby je XML-strom s elementmi, ktoré opisujú technické detaily 

tejto služby. Pre naše ďalšie skúmanie je významná tá časť konfiguračného súboru, ktorá je ohraničená 

elementom services: 

 

<services> 
  <service name="SeqWCFService.SeqMatrixService"> 
    <endpoint address="" binding="basicHttpBinding"  
              contract="SeqWCFService.ISeqMatrixComputation"> 
      <identity> 
        <dns value="localhost" /> 
      </identity> 
    </endpoint> 
    <endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" contract="IMetadataExchange" /> 
      <host> 
        <baseAddresses> 
          <add 
baseAddress="http://localhost:8733/Design_Time_Addresses/SeqWCFService/Service1/" /> 
        </baseAddresses> 
      </host> 
  </service> 
</services> 

 

Za bežných okolností obsahuje element services množinu služieb (elementov service), ktorých 

nastavenia sú konfigurované v tomto XML-súbore. Vzhľadom na to, že máme práve jednu sekvenčnú 

WCF-službu s názvom SeqMatrixService, v konfiguračnom súbore sa vyskytuje práve jedna inštancia 

elementu service. Atribút name elementu service identifikuje názov našej služby v tvare: menný priestor, 

bodkový operátor a identifikátor služby, čiže: SeqWCFService.SeqMatrixService.  

 

Aby mohli klienti s WCF-službou komunikovať, je táto služba povinná vystaviť verejne prístupné koncové 

body. Túto náležitosť rieši element endpoint, ktorý je bližšie determinovaný formulkou ABC, a teda 

atribútmi address, binding a contract.  

 

Dôležité: XML-konfiguračný súbor sekvenčnej WCF-služby disponuje dvomi elementmi 

endpoint, čo znamená, že služba bude v skutočnosti publikovať nie jeden, ale dva koncové 

body. Zatiaľ čo prvý koncový bod je previazaný s bázovou funkcionalitou služby a s rozhraním 

ISeqMatrixComputation, druhý koncový bod slúži na zverejnenie metadát služby a je asociovaný 

s rozhraním IMetadataExchange.  

 

Konfigurácia prvého koncového bodu definuje relatívnu adresu, základnú väzbu na hypertextový 

protokol (HTTP) a rozhranie WCF-služby, opäť v notácii menný priestor, bodkový operátor a identifikátor 
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rozhrania (SeqWCFService.ISeqMatrixComputation). Prvý koncový bod je vybavený aj identifikáciou 

lokálneho hostiteľa (localhost). To je pochopiteľné, pretože, ak nie je určené inak, tak WCF-služba bude 

vždy inštalovaná do lokálneho hostiteľa.  

 

Konfigurácia druhého koncového bodu reflektuje metadátový obraz, prostredníctvom ktorého klienti 

môžu získať základné informácie o WCF-službe a jej schopnostiach. Medzi WCF-službou a jej klientom 

sa odohráva proces výmeny metadát, a preto používa tento koncový bod prefix mex (angl. metadata 

exchange). V hlavičke elementu endpoint sa vyskytuje formulka ABC s týmito príznakmi:  

 

 Adresa koncového bodu je určená virtuálne.  

 Koncový bod má priradenú základnú väzbu na hypertextový protokol (HTTP).  

 Koncový bod vystavuje rozhranie na publikáciu metadát IMetadataExchange.  

 

Okrem už uvedených konfiguračných nastavení definuje tento koncový bod aj hostiteľa (element host) 

a bázovú adresu, na ktorej bude koncový bod publikovaný v hostiteľovi (element baseAddresses). 

Bázová adresa má nasledujúcu implicitnú podobu:  

 

baseAddress="http://localhost:8733/Design_Time_Addresses/SeqWCFService/Service1/" 

 

V takto vytvorenej bázovej adrese je však chyba, pretože názov našej služby nie je v tomto momente 

Service1, ale SeqMatrixService. Preto atribút baseAddress upravíme tak, aby vyhovoval nasledujúcej 

ukážke:  

 

baseAddress="http://localhost:8733/Design_Time_Addresses/SeqWCFService/SeqMatrixService/" 

 

Z nastavenia bázovej adresy koncového bodu WCF-služby dedukujeme, že je aplikovaný lokálny hostiteľ 

(localhost) s portom 8733 a špecifikáciou adresovacieho priestoru (Design_Time_Addresses).   

 

Zmeny, ktoré sme zaviedli do XML-konfiguračného súboru App.config, uložíme a uskutočníme 

zostavenie celého projektu sekvenčnej WCF-služby (Build → Build SeqWCFService). 

 

 

3.1.6 Testovanie sekvenčnej WCF-služby  

 

Sekvenčná WCF-služba je zatiaľ jediným projektom v našom riešení, a preto ju môžeme okamžite spustiť 

príkazom Debug → Start Debugging, respektíve klávesovou skratkou F5.  

 

Poznámka: Možno vás napadla otázka, ako je vôbec možné priamo spustiť WCF-službu, 

ktorej projekt má formu knižnice DLL (obr. 3.6).  

 

 

Obr. 3.6: Sekvenčná WCF-služba má formu dynamicky previazanej knižnice 
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Trik je v tom, že na rozdiel od štandardných dynamických knižníc WCF-služba nebeží samostatne, ale 

v kontexte hostiteľa. Bez existencie hostiteľa sa nedá použiť ani WCF-služba.    

 

Len čo tak urobíme, spustí sa nasledujúci reťazec akcií:  

 

1. Vývojové prostredie naštartuje automatického hostiteľa lokálnych WCF-služieb s názvom 

WcfSvcHost. O inštalácii sekvenčnej WCF-služby do automatického hostiteľa WcfSvcHost sme 

informovaní pomocou bublinového okna v notifikačnej oblasti hlavného panela operačného 

systému (obr. 3.7).  

 

 

Obr. 3.7: Notifikačná správa o úspešnej inštalácii WCF-služby do lokálneho hostiteľa  

 

Keď na ikonu hostiteľa WcfSvcHost poklepeme, zobrazí sa dialógové okno poskytujúce 

informácie o nasadenej WCF-službe, jej aktuálnom stave a adrese metadátového koncového 

bodu (obr. 3.8).  

  

 

Obr. 3.8: Stav dialógového okna WCF Service Host po spustení WCF-služby 

 

Je evidentné, že sekvenčná WCF-služba bola inštalovaná na port 8733 lokálneho hostiteľa 

a nachádza sa v naštartovanom stave (Started).  

 

2. Vývojové prostredie spustí automatického testovača WCF-služieb s názvom WCF Test Client 

(obr. 3.9). Tento nástroj najskôr pridá našu WCF-službu do svojho testovacieho portfólia, 

a potom zobrazí jej metódu (obr. 3.10).  
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Obr. 3.9: Nástroj WCF Test Client pridáva WCF-službu do testovacieho portfólia 

 

 

Obr. 3.10: Nástroj WCF Test Client po úspešnom pridaní WCF-služby do testovacieho portfólia 

 

Do stromovej štruktúry naľavo boli pridané dva uzly, ktoré korešpondujú s metadátovým 

koncovým bodom a výkonným koncovým bodom sekvenčnej WCF-služby. Pod výkonným 

koncovým bodom je situovaná položka s názvom výkonnej metódy na sekvenčnú realizáciu 

maticovej multiplikácie (SeqMatrixMultiply).  
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3. Keď na názov metódy SeqMatrixMultiply poklepeme, v pravej časti okna testovacieho 

programu WCF Test Client sa objaví jej karta (obr. 3.11).  

 

 

Obr. 3.11: Nová karta na testovanie metódy sekvenčnej WCF-služby 

 

Karta metódy SeqMatrixMultiply je rozdelená na dve sekcie: Request a Response. Tieto sekcie 

špecifikujú jednak vstupnú správu, ktorá bude odoslaná WCF-službe (Request) a rovnako aj 

výstupnú správu, ktorú nám WCF-služba poskytne po spracovaní svojej metódy (Response).   

 

4. V sekcii Request nakonfigurujeme vstupnú správu uložením požadovaných argumentov do 

vopred pripravených formálnych parametrov rowsAndColumns a iterations. Poznamenajme, 

že rovnomenné položky predstavujú formálne parametre metódy SeqMatrixMultiply inštancie 

sekvenčnej WCF-služby SeqWCFService. Prvý testovací scenár počíta s tým, že budeme násobiť 

štvorcové matice 100x100 s 200 iteráciami (obr. 3.12).  

 

 

Obr. 3.12: Uloženie argumentov do formálnych parametrov metódy sekvenčnej WCF-služby 

 

5. Aktivujeme tlačidlo Invoke, čím vygenerujeme vstupnú správu, odošleme ju sekvenčnej WCF-

službe na priame spracovanie a počkáme, kým nám služba poskytne výstupnú správu. Pri prvej 

komunikačnej relácii budeme konfrontovaní s bezpečnostným varovaním, ktoré nás vyzýva na 

obozretnosť pri posielaní citlivých informácií cez nezabezpečené sieťové kanály (obr. 3.13).    
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Obr. 3.13: Bezpečnostná výzva pri realizácii sieťovej komunikácie 

 

V našej situácii nehrozí žiadne bezpečnostné riziko, a preto zapneme voľbu In the future, do 

not show this message a klikneme na tlačidlo OK.  

 

6. V stavovom pruhu testovacieho nástroja WCF Test Client uvidíme správu „Invoking service...“. 

Kým sa zobrazuje táto správa, testovač komunikuje so službou a čaká na dodanie výstupnej 

správy. Ihneď, ako je výstupná správa doručená, v sekcii Response sa zobrazí jej znenie a správa 

v stavovom pruhu sa zmení na text „Service invocation completed.“ (obr. 3.14).   

 

 

Obr. 3.14: Príjem výstupnej správy s výsledkami práce metódy sekvenčnej WCF-služby 

 

7. Výsledok pracovnej činnosti metódy SeqMatrixMultiply sekvenčnej WCF-služby je zakódovaný 

do výstupnej správy. Tá je v sekcii Response identifikovaná položkou (return). V stĺpci Value sa 

potom nachádza celé znenie výstupnej správy, z ktorého sa dozvedáme, že celkový čas na 

spracovanie 200 iterácií násobenia vstupných matíc s rozmermi 100x100 bol 21436 ms. 

 

8. Hoci sme práve podali dôkaz o správnej funkcionalite sekvenčnej WCF-služby, môžeme v jej 

testovaní ďalej pokračovať. Stačí, keď v sekcii Request upravíme argumenty pre príslušné 

formálne parametre a znova aktivujeme tlačidlo Invoke. Za týchto okolností bude zostavená 
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nová vstupná správa, ktorej cieľom bude sekvenčná WCF-služba bežiaca v lokálnom hostiteľovi. 

Služba vykoná výpočet a poskytne nám späť výstupnú správu, ktorú zasa preskúmame v sekcii 

Response.   

 

 

3.2 Vývoj paralelnej WCF-služby v jazyku C# 6.0 

 

Paralelnú WCF-službu získame implementáciou riadeného paralelizmu do sekvenčnej WCF-služby. 

Keďže je našou snahou maximálna pochopiteľnosť výkladu, zhotovíme pre paralelnú WCF-službu nový  

projekt v aktuálnom riešení (WCFServices).  

 

 

3.2.1 Vytvorenie nového projektu paralelnej WCF-služby  

 

Nový projekt paralelnej WCF-služby pridáme do existujúceho riešenia takto:  

 

1. V podokne Solution Explorer klikneme pravým tlačidlom myši na názov riešenia 

(WCFServices).  

2. Z kontextovej ponuky vyberieme príkaz Add  New Project.  

3. V dialógovom okne Add New Project zvolíme projektovú šablónu WCF Service Library.  

4. Novému projektu prisúdime identifikátor ParWCFService a aktivujeme tlačidlo OK.  

 

Sprievodca zostrojí nový projekt knižnice pre paralelnú WCF-službu. Štruktúra entít, ktorou disponuje 

podokno Solution Explorer v tomto okamihu, je znázornená na obr. 3.15.  

 

 

Obr. 3.15: Vzhľad podokna Solution Explorer po pridaní nového projektu paralelnej WCF-služby 

 

Projekt paralelnej WCF-služby má rovnakú štruktúru ako projekt sekvenčnej WCF-služby. My budeme, 

samozrejme, postupovať tiež rovnako, a síce správnym naprogramovaním rozhrania a triedy paralelnej 

WCF-služby.  
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3.2.2 Programovanie rozhrania paralelnej WCF-služby 

 

Skôr, než sa dostaneme k programovaniu rozhrania paralelnej WCF-služby, pozmeníme automaticky 

pomenovaný súbor s rozhraním z IService1.cs na IParMatrixComputation.cs. Vývojové prostredie Visual 

Studio 2015 Community Edition sa nás spýta, či si prajeme túto refaktorizačnú zmenu uplatniť v celom 

rozsahu. Po našej kladnej odpovedi bude akcia premenovania uskutočnená.  

 

Otvoríme zdrojový súbor s rozhraním paralelnej WCF-služby (IParMatrixComputation.cs), ktorý upravíme 

tak, aby bol konformný s nasledujúcim fragmentom jazyka C# 6.0: 

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Runtime.Serialization; 
using System.ServiceModel; 
using System.Text; 
 
namespace ParWCFService 
{ 
    /// <summary> 
    /// Deklarácia rozhrania pre paralelnú WCF-službu. 
    /// </summary> 
    [ServiceContract] 
    public interface IParMatrixComputation 
    { 
        // Prototyp metódy na spracovanie paralelného násobenia matíc. 
        [OperationContract] 
        string ParMatrixMultiply(int rowsAndColumns, int iterations); 
    } 
} 

 

Rozhranie paralelnej WCF-služby sa volá IParMatrixComputation a je dekorované atribútom 

ServiceContract. V tele tohto rozhrania je situovaný prototyp parametrickej metódy s identifikátorom 

ParMatrixMultiply. Dátové entity, vyskytujúce sa v hlavičke tejto metódy, majú rovnakú sémantiku, ako 

v prípade sekvenčnej metódy SeqMatrixMultiply rozhrania ISeqMatrixComputation sekvenčnej WCF-

služby. Samozrejme, pracovný režim metódy bude paralelný: metóda bude obsahovať paralelný 

algoritmus násobenia matíc.  

 

 

3.2.3 Programovanie triedy paralelnej WCF-služby  

 

Postup programovania triedy paralelnej WCF-služby sa skladá z týchto krokov:  

 

1. Premenujeme zdrojový súbor s triedou paralelnej WCF-služby z implicitného názvu Service1.cs 

na ParMatrixService.cs.  

2. Obsah zdrojového súboru ParMatrixService.cs modifikujeme podľa nasledujúceho vzoru: 

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Diagnostics; 
using System.Linq; 
using System.Runtime.Serialization; 
using System.ServiceModel; 
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using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
 
namespace ParWCFService 
{ 
    /// <summary> 
    /// Dátový bod (podporná trieda). 
    /// </summary> 
    internal class DataPoint 
    { 
        public DateTime TimeStamp { get; set; } 
        public double Data { get; set; } 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Implementácia paralelnej WCF-služby. 
    /// </summary> 
    public class ParMatrixService : IParMatrixComputation 
    { 
        public string ParMatrixMultiply(int rowsAndColumns, int iterations) 
        { 
            // Generovanie zdrojových matíc. 
            DataPoint[,] matrix1 = new DataPoint[rowsAndColumns, rowsAndColumns]; 
            DataPoint[,] matrix2 = new DataPoint[rowsAndColumns, rowsAndColumns]; 
            // Generovanie cieľovej matice. 
            DataPoint[,] multiMatrix = new DataPoint[rowsAndColumns, rowsAndColumns]; 
            // Vytvorenie generátora pseudonáhodných čísel.  
            Random generator = new Random(); 
            // Konštrukcia softvérových stopiek. 
            Stopwatch sw = new Stopwatch(); 
            sw.Start(); 
            // Inicializácia matíc.  
            #region Matrices initialization 
            for (int i = 0; i < matrix1.GetLength(0); i++) 
            { 
                for (int j = 0; j < matrix1.GetLength(0); j++) 
                { 
                    matrix1[i, j] = new DataPoint() 
                    { 
                        Data = generator.Next(1, 1001), 
                        TimeStamp = DateTime.Now.Subtract(TimeSpan.FromDays(1)) 
                    }; 
 
                    matrix2[i, j] = new DataPoint() 
                    { 
                        Data = generator.Next(1, 1001), 
                        TimeStamp = DateTime.Now 
                    }; 
 
                    multiMatrix[i, j] = new DataPoint() 
                    { 
                        Data = 1, 
                        TimeStamp = DateTime.Now 
                    }; 
                } 
            } 
            #endregion 
 
            // Paralelné násobenie zdrojových matíc a reinicializácia cieľovej matice. 
            #region Parallel matrix multiplication  
            Parallel.For(1, iterations, it => 
            { 
                Parallel.For(0, matrix1.GetLength(0), i => 
                { 
                    for (int k = 0; k < matrix1.GetLength(0); k++) 
                    { 
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                        for (int j = 0; j < matrix1.GetLength(0); j++) 
                        { 
                            multiMatrix[i, j].Data +=  
                                matrix1[i, k].Data * matrix2[k, j].Data; 
                        } 
                    } 
                }); 
            }); 
            #endregion 
            sw.Stop(); 
            // Špecifikácia textovej návratovej hodnoty. 
            return "Machine: " + Environment.MachineName + 
                   " T: " + sw.ElapsedMilliseconds + " ms" + 
                   " I: " + iterations; 
        } 
    } 
} 

 

Komentár k zdrojovému kódu jazyka C# 6.0: Paralelný algoritmus kopíruje všetky známe objekty zo 

sekvenčného algoritmu. Používame teda podpornú triedu DataPoint, ktorej inštanciami budú naplnené 

zdrojové matice. Trieda ParMatrixService implementuje rozhranie IParMatrixComputation, z čoho jej 

vyplýva povinnosť poskytnúť úplnú definíciu výkonnej parametrickej metódy ParMatrixMultiply. Táto 

metóda vykonáva paralelné násobenie matíc s podporou paralelného cyklu for.  

 

Tip: Napriek tomu, že vo výkladovom texte hovoríme o paralelnom cykle for, v jazykovej 

špecifikácii pre C# 6.0 nenájdeme žiadny inherentne paralelný cyklus for. Dovolili sme si však 

použiť túto účinnú abstrakciu, aj keď vieme, že náš paralelný cyklus for je v skutočnosti 

statickou parametrickou metódou For triedy Parallel z menného priestoru System.Threading.Tasks 

(tento menný priestor je explicitne importovaný). Pri logickej stavbe programových cyklov je vhodné 

premýšľať o tom, ktoré z nich ponecháme pracovať sekvenčne a ktoré paralelizujeme. Z paralelizmu 

najviac vyťažíme vtedy, keď ho zavedieme do výpočtovo intenzívnych cyklov (cyklov s veľkým počtom 

opakovaní), v ktorých sú jednotlivé iterácie rovnako náročné na exekúciu.   

 

Keď sa pozrieme na paralelný fragment pod drobnohľadom, zistíme, že jadro funkcionality je zatavené 

do štyroch vnorených cyklov for. Istotne zaujímavé je zistenie, že dva horné cykly for sú paralelné, hoci 

dva spodné cykly for sú sekvenčné. K tejto modularite nás vedie snaha o to, aby boli paralelne 

spracúvané čo možno najobjemnejšie dátové súpravy.   

 

 

3.2.4 Konfiguračný súbor paralelnej WCF-služby  

 

XML-konfiguračný súbor paralelnej WCF-služby má názov App.config a pri jeho skúmaní sa opäť 

budeme sústrediť na inšpekciu elementu services:  

 

<services> 
  <service name="ParWCFService.ParMatrixService"> 
    <endpoint address="" binding="basicHttpBinding"  
              contract="ParWCFService.IParMatrixComputation"> 
      <identity> 
        <dns value="localhost" /> 
      </identity> 
    </endpoint> 
    <endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" contract="IMetadataExchange" /> 
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      <host> 
        <baseAddresses> 
          <add 
baseAddress="http://localhost:8733/Design_Time_Addresses/ParWCFService/ParMatrixService/" 
/> 
        </baseAddresses> 
      </host> 
  </service> 
</services> 

 

Paralelná WCF-služba vystavuje dva koncové body, z ktorých jeden je výkonný a druhý metadátový. 

Služba bude inštalovaná v lokálnom hostiteľovi na porte 8733. Prístup k výkonnému koncovému bodu 

paralelnej WCF-služby bude realizovaný správami v protokole HTTP.  

 

 

3.2.5 Testovanie paralelnej WCF-služby  

 

V záujme overenia funkcionality paralelnej WCF-služby vykonáme tieto akcie:  

 

1. Nastavíme projekt ParWCFService ako priamo spustiteľný. V podokne Solution Explorer 

klikneme na názov tohto projektu pravým tlačidlom myši a z kontextovej ponuky vyberieme 

príkaz Set as StartUp Project. 

 

2. Spustíme paralelnú WCF-službu (Debug  Start Debugging).  

 

3. Ihneď potom, ako je paralelná WCF-služba úspešne nainštalovaná do lokálneho hostiteľa, 

využijeme testovací nástroj WCF Test Client na jej odskúšanie. Zadáme rozmery zdrojových 

matíc, počet iterácií kalkulácie a aktivujeme tlačidlo Invoke.  

 

4. Paralelná WCF-služba sa pustí do výpočtu, pričom o jeho dokončení nás informuje 

prostredníctvom výstupnej správy (obr. 3.16).  
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Obr. 3.16: Verifikácia funkcionality paralelnej WCF-služby 

 

 

3.3 Softvérové metriky sekvenčnej WCF-služby a paralelnej WCF-služby  

 

Na záver zosnímeme softvérové metriky výkonnosti sekvenčnej WCF-služby a paralelnej WCF-služby. 

Testovacie scenáre budeme realizovať duálne, a to v ladiacom (Debug) a ostrom (Release) režime 

zostavenia. Na testovanie výkonnosti obidvoch WCF-služieb použijeme testovací nástroj WCF Test 

Client. Testovacie scenáre budeme realizovať na počítačovej stanici s osadeným 64-

bitovým dvojjadrovým mikroprocesorom Intel Core i3-3220 s technológiou Intel Hyper-Threading (HT) 

a s taktom 3,3 GHz. Počítač disponuje 4 GB internej operačnej pamäte a beží na ňom 64-bitová edícia 

systému Microsoft Windows 8.1. Testy budú prebiehať pri pláne napájania „Vysoký výkon“. 

 

Výsledky testovacích scenárov charakterizujeme v tab. 3.1 – 3.4.  

 

Tab. 3.1: Výkonnosť sekvenčnej WCF-služby v ladiacom režime (Debug)  

Rozmery matíc 50x50 100x100 200x200 

Počet iterácií 100 100 100 

Celkový čas (ms) 484 4096 33423 

    

Tab. 3.2: Výkonnosť sekvenčnej WCF-služby v ostrom režime (Release)  

Rozmery matíc 50x50 100x100 200x200 

Počet iterácií 100 100 100 

Celkový čas (ms) 212 1586 15085 
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Tab. 3.3: Výkonnosť paralelnej WCF-služby v ladiacom režime (Debug)  

Rozmery matíc 50x50 100x100 200x200 

Počet iterácií 100 100 100 

Celkový čas (ms) 272 1701 14838 

    

Tab. 3.4: Výkonnosť paralelnej WCF-služby v ostrom režime (Release)  

Rozmery matíc 50x50 100x100 200x200 

Počet iterácií 100 100 100 

Celkový čas (ms) 116 655 6696 

 

Nárast výkonnosti paralelnej WCF-služby voči sekvenčnej WCF-službe dokumentujú tab. 3.5 – 3.6. 

 

Tab. 3.5: Nárast výkonnosti paralelnej WCF-služby voči sekvenčnej WCF-službe (režim Debug) 

Rozmery matíc 50x50 100x100 200x200 

Počet iterácií 100 100 100 

Koeficient výkonnosti 1,78 (sublinearita) 2,41 (superlinearita) 2,25 (superlinearita) 

 

Tab. 3.6: Nárast výkonnosti paralelnej WCF-služby voči sekvenčnej WCF-službe (režim Release) 

Rozmery matíc 50x50 100x100 200x200 

Počet iterácií 100 100 100 

Koeficient výkonnosti 1,83 (sublinearita) 2,42 (superlinearita) 2,25 (superlinearita) 

 

Technické merania potvrdili evidentne pozitívny prínos implementovaného riadeného paralelizmu. 

V závislosti od mohutnosti vstupných matíc sa koeficient nárastu výkonnosti pohybuje v rozmedzí 1,78 

až 2,41 v ladiacom režime zostavenia (Debug), respektíve 1,83 – 2,42 v ostrom režime (Release). Ako 

sme uviedli, v testoch bola použitá počítačová stanica s 2-jadrovým mikroprocesorom s HT technológiou. 

Predpokladajme, že implicitný prínos HT technológie je 10% nárast výkonnosti. Potom koeficient nárastu 

výkonnosti, ktorý je menší ako 2,2, znamená sublineárny nárast výkonnosti. Koeficient rovný 2,2 

predstavuje lineárny nárast výkonnosti. A napokon, koeficient väčší ako 2,2 determinuje superlineárny 

nárast výkonnosti.    

 

Vývojárom odporúčame, aby s WCF-službami ďalej experimentovali a úpravou vstupných argumentov 

simulovali aj iné testovacie scenáre.   

 

 

Záver  

 

V tomto technickom dokumente z cyklu „Visual Studio 2015: Hotové riešenia“ sme sa zoznámili 

s praktickým vývojom sekvenčných a paralelných distribuovaných WCF-služieb v programovacom jazyku 

C# 6.0 na platforme Microsoft .NET Framework 4.6. Po  teoretickom predstavení moderných paradigiem 

vývoja počítačového softvéru sme sa koncentrovali na praktickú aplikáciu paradigmy distribuovaného 

a servisne orientovaného (SOA) programovania. Štýlom „krok za krokom“ sme naprogramovali 

sekvenčnú WCF-službu a otestovali sme jej funkcionalitu v kontexte vývojového prostredia Microsoft 

Visual Studio 2015 Community Edition. Pokračovali sme implementáciou riadeného paralelizmu do 

existujúcej sekvenčnej WCF-služby, čím sme vyrobili paralelnú WCF-službu. Technicky sme upotrebili 

dátový paralelizmus, s ktorého začlenením do zdrojového kódu nám pomohli iteratívne riadiace 

konštrukcie knižnice Task Parallel Library (TPL). Nakoniec sme uskutočnili technické merania výkonu 
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sekvenčnej WCF-služby a paralelnej WCF-služby na variabilne mohutných vstupných dátových 

objektoch. Po realizácii testovacích scenárov sme kvantifikovali nárast výkonnosti paralelnej WCF-služby 

a potvrdili tak pozitívnu synergiu paralelizmu v jadre distribuovanej služby.   

 

 

Príloha A: Priložené hotové riešenie WCF-služieb  

 

Súčasťou technického dokumentu „Vývoj paralelnej WCF-služby v jazyku C#“ je aj kompletne spracované 

hotové riešenie s vyvinutými WCF-službami v jazyku C#. Projekty WCF-služieb možno ihneď preložiť 

a spustiť z vývojového prostredia produktu Visual Studio 2015 Community Edition.  

 

 

Obr. A.1: Súborový obraz hotového riešenia s projektmi WCF-služieb 
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