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Abstract: E-business means that a company uses Internet 

technologies or network technologies to create greater 
business benefits in their business processes. To be able to 
carry out automa tic business processes it takes that the 
differnt systems that are used are interoperable with each 
other. This means that they must be able to communicate 
and work togeather in an efficient way. The aim of Web 
Services is to create high interoperability capabilities, 
which makes this technology suitable for use in e-
business. Companies can specialise to create specific Web 
Services. These Web Services can in turn be put together 
into new Web Services by other companies. This demands 
that the Web Services can be integrated in an good way to 
enable them to form a business process. That’s why 
questions about how integration between Web Services 
should be conducted, is important from an e-business 
perspective.  

 
 Our conclusions are that it’s possible to minimize the 

interoperability problems by using the most standardisted 
protocols and to follow certain guidelines when creating 
Web Services. It’s even possible to test the 
interoperability of a Web Service by using testing tools 
such as XMLBus.  

 
 We believe that Web Services is the definitive technology 

for future e-business. With the fast progress of 
development in the area, we consider that it won’t be too 
long until companies will get confidence in the 
technology, and thereby start using it. Hopefully, the 
agreements in form of contracts between customer and 
supplier, the so called Service Layer Agreements, will 
speed up this process.  
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S A M M A N F A T T N I N G 
 

Titel: Web Services – aspekter på nya affärsmöjligheter 
 
Författare: Andreas Petrovic, Jonas Andersson 
 
Handledare: Professor Rune Gustavsson 
 
Nyckelord:  Web Services, e-business, J2EE, .NET, UDDI, WSDL 

SOAP, Integration, Interoperbilitet 
  
Abstract: E-business innebär att företag använder 

Internetteknologier eller nätverksteknologier för att 
skapa större affärsnytta i deras affärsprocesser.  För att 
kunna genomföra automatiserade affärsprocesser krävs 
att de olika system som används är interoperabla, d v s 
kan kommunicera och fungera ihop på ett effektivt sätt. 
Målet med Web Services är att skapa hög 
interoperabilitet, vilket gör denna teknik lämplig för e-
business. Företag kan specialicera sig på att skapa 
specifika Web Services. Dessa Web Services kan sedan 
vara byggstenar åt andra företags tjänster. Det krävs då 
att Web Services kan integreras på ett bra sätt så att de 
verkligen bildar en affärsprocess. Därför är även frågor 
kring hur integration mellan Web Services ska gå till, 
viktigt ur ett e-bussiness perspektiv. 

  
 Det vi kommit fram till är att det går att minimera 

integrationsproblemen genom att använda de mest 
standardiserade protokollen och följa vissa riktlinjer vid 
skapandet av Web Services. Dessutom går det att testa 
interoperabiliteten på den skapade Web Servicen 
genom att använda olika testverktyg såsom XMLBus. 

 
 Vi tror att Web Services är den definitiva tekniken för 

framtida e-business. Med den snabba utvecklingen som 
nu sker på området anser vi att det inte dröjer alltför 
lång tid innan företag kan få tilltro till tekniken och 
därmed börjar använda den. Förhoppningsvis skyndar 
överrenskommelser i form av kontrakt mellan kund och 
leverantör, s k Service Layer Agreements, på denna 
process. 
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1. Introduktion 
 
 

1.0 Arbetets upplägg 
 

I detta kapitel introduktion beskriver vi vad e-business och Web Services är, 
och varför Web Service-teknologin är lämplig för användande i e-business. 
Interoperabilitet är viktigt för fungerande e-business. I kapitel två beskriver 
vi vad interoperabilitet är, samt vad som görs för att förbättra denna för Web 
Services. De olika teknologierna som omfattas av begreppet Web Services 
beskrivs i kapitel tre. För att få förståelse för interoperabilitets-problemen 
beskriver och jämför vi i kapitel fyra, de två ledande plattformarna för 
utveckling av Web Services. I kapitel fem utreder vi sedan interoperabilitets-
problemen och ger förslag på åtgärder som kan förbättra interoperabiliteten 
mellan Web Services. För att Web Services i verkligheten ska kunna 
användas som en del i e-business, måste det finnas en överrenskommelse 
mellan leverantör och kund. Ett exempel på hur en sådan överrenskommelse 
kan se ut beskrivs i kapitel sex. I sista kapitlet tar vi upp slutsatser och 
diskussion samt ger förslag på fortsatta studier inom ämnet. 

 

1.1 E-business 
 

E-business betyder att företag använder Internetteknologier eller 
nätverksteknologier för att skapa större affärsnytta i deras affärsprocesser. 
Det kan vara att företag kopplar ihop sig med leverantörer och kunder, eller 
att företag distribuerar affärsprocesser så att de även innefattar andra företag 
eller organisationer. Målen är bl a att få en närmare och effektivare relation 
med kunder och leverantörer, samt att automatisera affärsprocesser för att få 
ner kostnader och öka effektiviteten [I11]. Transaktioner med partners som 
sker ofta, blir speciellt konstnadseffektivit genom att använda e-business 
[B2]. 
 
För att kunna genomföra automatiserade affärsprocesser krävs att de olika 
system som används är interoperabla, d v s kan kommunicera och fungera 
ihop på ett effektivt sätt. Målet med Web Services är att skapa hög 
interoperabilitet, vilket gör denna teknik lämplig för e-business. I rapporten 
utreder vi interoperabiliteten inom Web Services och vi presenterar 
interoperabilitets-förbättrande förslag på området. 

 
Men e-business handlar inte bara om transaktioner mellan partners, utan 
också om att skapa affärsprocesser mellan företag. Företag kan specialicera 
sig på att skapa specifika tjänster. Dessa tjänster kan sedan vara byggstenar 
åt andra företags tjänster. Det krävs då att tjänsterna kan integreras på ett bra 
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sätt så att de verkligen bildar en affärsprocess. Därför är även frågor kring 
hur integration av och interoperabilitet mellan tjänster ska gå till, viktigt ur 
ett e-bussiness perspektiv. Eftersom tjänsterna då kommer att vara skapade 
av många olika företag, så uppkommer frågor om vem som egentligen bär 
ansvar för tjänsterna som levereras. Är det leverantören av den slutgiltliga 
tjänsten som ska vara ansvarig, eller ska underleverantörerna av de 
integrerade tjänsterna vara ansvariga för deras respektive tjänster. Hur 
kommer parterna överens om detta och hur ska överrenskommelsen 
specificeras? Hur skapar man som slutleverantör pålitliga tjänster som både 
kund och leverantör blir nöjda med? Detta är viktiga frågor som vi kommer 
att diskutera under kapitel sex i rapporten. Först ska vi ge en introduktion till 
Web Services och visa på vilket sätt denna paradigm kan ge nya 
affärsmöjligheter [B1].  

 
 

1.2 Web Services 
 

“Web Services are a standards-based software technology that lets 
programmers and integrators combine existing and new systems or 
applications in new ways over the Internet, within a company’s boundaries, 
or across many companies. Web Services allow interoperability between 
software written in different programming languages, developed by different 
vendors, or running on different operating systems or platforms” [I39] 
 
För att tydliggöra ovanstående citat, så är Web Services en ny teknologi som 
lovar större interoperabilitet än tidigare distribuerade datatekniker, så som 
DCOM, CORBA, och RMI (se appendix E). Detta görs genom att tekniken 
baserar sig på industristandarden XML som vi senare tar upp i kapitel 3.2. 
Tekniken ger ny fart åt begreppet distribuerad databehandling. Föregångare 
som DCOM, Corba och RMI har lett utveckligen framåt, men ingen har 
förmått att få alla användare med sig. Det är möjligt att XML och Web 
Services kommer att bli det som verkligen sätter fart på intelligenta Internet-
tjänster. Nyckel-industrispelare så som Microsoft, IBM och Sun håller redan 
på att aggressivt göra reklam för XML Web Services som ett sätt att 
förbättra affärssystemen [I38]. 
 
Web services gör det möjligt att överbrygga gapet i kommunikation mellan 
program som är skrivna i olika språk, utvecklade av olika leverantörer och 
på olika operativsystem. Att tekniken kallas för Web Services kan tyckas 
förvirrande då det inte handlar om vanliga Webb-tjänster. I stället handlar 
det om distribuerad databehandling där metoder på Web Services kan 
anropas från program eller andra  Web Services över Internet. För att göra 
detta tydligare kallar Microsoft Web Services för XML Web Services, 
eftersom de protokoll och standarder som används baseras på XML. 
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Web Services är en typ av lös integrering med XML. Tekniken drivs av nya 
standardiserade protokoll som är under utveckling. Vilka standarder som 
kommer att gälla i slutändan går inte att avgöra än, men Web Services ser ut 
att bli XML:s genombrott på Internet [I38]. 

 
 

1.3 Teknologier 
 

Web Services består, som redan nämts, av en samling olika, men relaterade 
teknologier (se figur 1). I baslagret finns de standarder som möjliggör 
utväxling av data, beskrivning av data och utväxling av informationsobjekt. 
Utväxling av data sker via vanliga Internet protokoll, som TCP/IP och 
HTTP. Informationen är skriven och beskriven i XML-format och 
meddelande mellan informationsobjekt skickas som SOAP-meddelanden (se 
avsnitt 3.3). Utöver baslagret finns ett flertal andra standarder, vilka är mer 
eller mindre accepterade. Standardstacken visas i Figur 1: [I4]  
 
 

  
Affärslogisks lager (ännu ej 

specifierad) 

 

     

  
Web Services Flow Language 

(WSFL) /XLANG     

  

Universal Description, 
Discovery and Intergration 

(UDDI)     

  
Web Services Description 

Language (WSDL)  

 

   

  
Simple Object Access 

Protocol (SOAP)     

  
Extensible Markup Language 

(XML)     

  
Standard Internet Protokoll 

(TCP/IP, HTTP, etc)     
 
Figur 1: Det finns tre stycken baslager i standardstacken för Web Services. Sedan följer 
yttlerligare fyra lager som är under utveckling.  
 

Lager under utveckling 

Baslager 
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I arbetet tar vi upp standarderna XML, SOAP, WSDL och UDDI. Detta 
urval gör vi p g a att dessa är de standarder som kommit längst i 
utvecklingen.  
  
De standarder som visas i bilden ovan har nedanstående uppgifter. 
En Web Service: 
 

• beskrivs genom WSDL 
• publiceras av UDDI 
• hittas genom UDDI 
• är bunden av SOAP 
• anropas genom SOAP 

 
Mer om dessa protokoll kommer i kapitel 3.  

 
 

1.4 Ett applikationscenario med Web Services 
 

För att få en inblick i hur användbart Web Services är har vi satt ihop en 
Web Service utifrån redan existerande Web Services. Det finns idag två 
dominerande plattformar för att skapa Web Services, vilka är Microsoft’s 
.NET och Sun Microsystems J2EE. De Web Services vi använt oss av är 
skapade både i .NET och J2EE. 
 
För att skapa vår Web Service har vi använt oss av Java. Vi försökte först att 
använda Microsoft’s .NET men efter mycket strul med olika 
komponentpaket som inte gick att installera, och en uppgradering av 
Windows som gav lika mycket strul så la vi ner projektet att använda oss av 
Microsoft Visual Studio .NET. Vi började om från början med att installera 
Borlands Jbuilder 7.0, som är baserad på J2EE, för att använda denna 
plattform som startpunkt för vår Web Services.  
 
Genom att söka i UDDI registret som vi beskriver i avsnitt 3.5, bestämde vi 
oss att skapa en Web Services som kopplar ihop tre redan tidigare 
existerande Web Services. Med dessa som grund kan vi sedan skapa vår 
Web Service. Utav de tre olika Web Services som använts, var en skapad i 
Microsoft .NET medan de två andra var skapade i J2EE.  
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Figur 2: Bilden ovan visar utvecklingsverktyget Jbuilder 7.0,  

med kod till vår Web Service. 
 
 
Tjänsterna som vi använde oss av hade följande funktioner: 
 

1. Mata in ett amerikanskt postnummer och få tillbaka stad, statens kod, 
longitud, lattitude.  

2. Postnummret skickas till en Web Service som ger information om det 
aktuella vädret. 

3. Staden skickas till en annan Web Service som returnerar den lokala 
tiden. 

 
Genom att kombinera all denna information kan vår Web Services ge mer 
samlad information om området i frågan.  
 
Genom att endast skicka in en variabel till vår Web Services kan en 
användare ta nytta utav tre stycken helt okända Web Services för 
honom/henne. Det är detta som är fördelen med Web Services, att utan att 
veta kunna använda redan tidigare existerande Web Services i tidigare led 
som man inte alls behöver veta hur de fungerar. 
 
När man ska koppla ihop Web Services på det här sättet så uppstår en del 
problem. Det första problemet är att integrera de olika tjänserna till en. De 
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olika Web Servicerna använde olika versioner på de standarderna som är 
under utveckling. Detta skapade en del förvirring och vissa tjänster gick helt 
enkelt inte att integrera. Vi kommer i nästa kapitel förklara vad 
interoperabilitet är. I kapitel 4 går vi igenom varför interoperabilitets-
problem uppstår och vad man kan göra för att förbättra dem. 
 
När vi väl fick de Web Services vi valt ut att fungera ihop framkom en del 
andra frågor. Hur kommer vi överens med leverantörerna om att de ska 
upprätthålla en bra kvalitetsnivå på tjänsterna som vi använder? Vi måste 
sedan också kunna garantera våra kunder att vi levererar en viss nivå av 
kvalité i vår Web Service. Men hur kommer man överrens om detta? Ska 
man skriva avtal med alla inblandade parter? Mer om dessa frågeställningar 
tar vi upp i kapitel 5 och 6.  
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2. Interoperabilitet 
 

 
2.1  Inledning 
 

En bred definition på interoperabilitet är [B3]:  
 
”Förmågan av system att erbjuda tjänster till - och acceptera tjänster från - 
andra system, och att använda tjänsterna på så sätt att de fungerar effektivt 
tillsammans.” 
 
Interoperabilitet är den största fördelen som Web Services för med sig. Web 
Services är konstruerade för att vara oberoende av det underliggande 
operativsystemet och programmeringsspråket. För att Web Services ska vara 
interoperabila, ska de fungera effektivt tillsammans. Det innebär att det ska 
gå att länka applikationer som är implementerade oberoende av plattform, 
operativsystem samt programmeringmiljö. Målet med interoperabilitet är att 
göra nätet så osynligt som möjligt ur applikationssynpunkt. På så sätt 
försvinner gränserna mellan systemen så att delarna uppfattas som ett 
gemensamt system. Linjerna mellan de olika programutvecklingsmiljöer 
som användes för att skapa Web Services suddas då ut [I15].  
 
Förbättrad interoperabilitet öppnar nya vägar för samarbete mellan parter 
och är därför viktig [I3]. Problem av interoperabilitet kan föra med sig stora 
säkerhetsrisker, men detta är inget vi behandlar i detta arbete. I stället 
fokuserar vi på hur  interoperabiliteten av Web Services ser ut idag och hur 
användandet av Web Services ska kunna ta fart. 
 
Mycket görs för att förbättra interoperabiliteten genom en gemensam 
tolkning av specifikationer. Mycket av detta arbete utförs av WS-I och 
SOAP Builders group. Mer om detta beskrivs i följande avsnitt. 

 

2.2  The Web Services Interoperability Organisation (WS-I) 
 

WS-I är ett öppet industriförsök med målsättningen att främja 
interoperabilitet av Web Services mellan plattformar, applikationer och 
programmeringsspråk. Organisationen samlar ledare inom Web Services för 
att ge vägledning, rekommendation och stödresurser för utveckling av 
interoperabila Web Services. Organisationen samarbetar bl a med World 
Wide Web Consortium (W3C) och Internet Engineering Task Force (IETF). 
WS-I består av stora och små mjukvarutillverkare, stora kunder och andra 
intressenter av Web Services. Medlemmarna inbjuds till att aktivt vara med i 
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arbetsgrupperna hos WS-I där de kan dela med sig av sin erfarenhet och 
expertis.  
 
Organisationen vill ta fram referensimplementationer där man kan studera 
interoperabilitet. Utifrån dessa vill man sedan ge rekommendationer och 
specifikationer på hur Web Services kan kopplas ihop [I2]. 

 

2.3  SOAP Builders Group 
 

Soap builders group är en newsgroup där man kan diskutera de 
interoperabilitetsproblem som uppstår vid skapandet av Web Services. Detta 
är bra då det framkommer problem som man sedan kan skapa lösningar till. 
 
Diskussioner om att skapa ett interoperabilitetslab kom igång i början av 
2001 (se Interoperability Lab, avsnitt 5.2). Tanken var att man skulle testa 
hur effektivt Web Services fungerar tillsammans. Det var Tony Hong på 
Xmethods som sa att han ville sätta igång testen och de finns idag 
tillgängliga på http://www.xmlbus.com. Nya test sker kontinuerligt. 
 
Målet med testen är att de vill att de leverantörer som skapar 
utvecklingsverktyg för Web Services, ska komma överens om ett gemensamt 
sätt att testa interoperabilitet av Web Services som är skapade med de olika 
utvecklingsverktygen. Först då kan målet med effektiv interoperabiliet för 
Web Services uppnås. Testerna utförs för att undersöka de 
interoperabilitetsproblem som användare och leverantörer upplever eller 
oroar sig för. 
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3. Web Service teknologier 
 
 

3.1 Internets plattformar – olika generationer 
 

Web Services plattformarna är teknikerna, hjälpmedel och metoder som är 
tillgängliga för att bygga och skapa Web Services. En klassifiering i fem 
generationer av plattformstekniker kommer att underlätta strukturen och 
förståelsen var e-business är på väg. Nedan följer en kort beskrivning hur 
Internets plattformar har ändrats och utvecklats under en övergångs period 
av 15 år. En utförligare förklaring av generation ett till tre finns i appendix 
A. Vi kommer inte att förklar utförligt vad den femte generationen innebär, 
eftersom att den ännu inte har inträffat och därför inte kan specificeras mer 
än den korta sammanfattning vi har med [I30]. 
 
Första generationen  - HTML/CGI: karakteriserad av web servrar, statiska 
HTML sidor, HTML formulär för enkla dialoger, och CGI (Common 
Gateway Interface) för att koppla samman web servernas programvaror, 
mestadels Perl och Shell script.  
 
Andra generationen – Java: Serversidans dynamiska generation av HTML- 
sidor använder sig av sessions och javascipt m.m. Java Servlet är populärt 
för att koppla samman program. 
 
Tredje generationen – Kraftfulla och utbyggbara utvecklings- och run-time 
miljöer: J2EE som underlag för applikations-servers.  
 
Fjärde generationen - Web Services plattformar 
Tidigare generationer av Internetsidor var mestadels fokuserad på 
slutanvändaren, användare som utnyttjar tjänster via sina webbläsare, hade 
det extremt svårt att komma åt tjänster från andra tjänster. En önskvärd 
funktion när tjänster ska kunna byggas som använder andra tjänster, alltså 
känd som tjänstesammankoppling (”Web Services”). Den viktigaste 
anledningen var att det externa gränssnittsspråket för Web Services var 
HTML. Detta är ett språk som är svårt att ta ut information från, men även 
överfylld med information om hur informationen ska presenteras för 
användarens webbläsare. XML har en ren syntax och kapaciteten för att 
beskriva syntaxen på sitt eget språk genom XML Schema. XML blev således 
språket som valdes som byggsten för  Web Services. Detta för att erbjuda 
programmeringsbara gränssnitt som inte bara kan användas av användare 
utan även av andra Web Services. XML används som standardspråk för att 
skicka SOAP-meddelande och för Web Service-beskrivning genom WSDL. 
J2EE, .NET och applikationsservar är utökade med XML-förbättringar. 
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Introduktionen av XML är den stora skillnaden mellan 3:e och 4:e 
generationers klassificering [I31] [I30]. 
 
Ett stor steg mot sammankopplingen mellan Web Services var 
introduktionen av Universal Description, Discovery, and Integratoin services 
(UDDI). Detta är ett globalt, XML-baserat register för affärer som erbjuder 
Web Services (se avsnitt 3.5). Målet med UDDI är att möjliggöra för företag 
och individer att finna varandras Web Services på Internet. Detta sker nu på 
ett mycket mer strukturerat sätt, än vad som tidigare har varit möjligt vid 
användande av sökmotorer. Microsoft, IBM och Ariba var de företag som 
gick i spetsen för UDDI. 
 
Två större plattformar erbjuder för närvarande denna klara målsättning för 
framtida Web Services interaktion och sammankoppling: 
 
• Java 2 Enterprise Edition (J2EE)  
• Microsoft’s .NET 

 
Femte generationen – Dynamiska Web Services, karaktieriseras av Flow 
system, affärsförhandlingar, agent teknologier m.m. Mer om 
affärsförhandlingar finns att läsa i kapitel 6.  
 
 

3.2  XML – Möjliggör beskrivning av information 
 

XML står för ”Extensible Markup Language” (sv. Utbyggbart 
strukturspråk), men skrivs ofta ”eXtensible Markup Language” för att 
förtydliga förkortningen. XML är en samling av regler för att definera 
semantiska taggar som bryter ett dokument i delar och identitet på de olika 
delarna av dokumentet. Dessa regler - den s.k. XML-specifikationen - har 
utarbetats av World Wide Web Consortium (W3C) [I35]. W3C beskriver 
XML som en allmän syntax för strukturering av data, vilket är en bra 
sammanfattning av dess användning [I6].  
 
XML är inte bara ett nytt strukturspråk, så som HTML (Hyper Text Markup 
Language). Sådant strukturspråk definierar en bestämd samling av taggar 
som beskriver ett bestämt antal av element. Om strukturspråket som används 
inte innehåller de nödvändiga taggarna – så kommer det inte att fungera.  
Användaren behöver då vänta för nästa version av strukturspråk i 
förhoppning att det innehåller de nödvändiga taggarna. I motsättning så är 
XML ett meta-struktur språk. Det är ett språk vilket taggar kan utvecklas när 
utvecklningen sker. Dessa taggar måste organiseras enligt vissa generella 
principer, men de är flexibla i deras betydelse [I33]. 
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XML är den fundamentala byggstenen i byggandet för att komma mot ett 
distribuerade datorisering på Internet. Öppna standarder samt fokus på 
kommunikation och sammarbete mellan människor och applikationer, har 
lett till miljöer där XML har blivit språket för applikations-integrering.  
Applikationer är konstruerade med att använda många olika Web Services 
från olika varierande källor som kan jobba tillsammans utan att behöva veta 
hur de är implementerade.  
 
Det är viktigt att förstå att XML inte är en ersättare till HTML. XML och 
HTML är skapade för olika ändamål [I36].  
 
• XML är skapad för att beskriva data och fokusera på vad data är. 
• HTML är skapad för att visa data och fokusera på hur datan ser ut. [I37]   
 
XML-elementens namn (se appendix B) kan väljas utifrån vilken innebörd 
de har i innehållet. Som exempel, kan de vara rubriker i en databas. Hittills 
så är XML mer flexibelt och mottagligare för olika användare än HTML. I 
XML kan taggarnas namn skapas för att ge en specifik betydelse till 
elementen, medan HTML har en fördefinierad lista av taggar som måste 
uppfylla många olika syften [I36]. 
 
Det är denna funktion i XML som sedan har gjort det möjligt att skapa de 
standarder som ingår i Web Services. Utan XML hade det varit svårt att få 
applikationer, som är skapade i olika programmeringsspråk för användning 
på olika operativsystem, att utbyta information. 
 

 

3.3  SOAP – Möjliggör utväxling av informationsobjekt  
 

”Simple Object Access Protocol” (SOAP) är ett protokoll som används av 
Web Services för att kunna kommunicera med varandra oberoende av 
underliggande operativsystem. SOAP är under utveckling och ligger som 
föreslagen standard hos W3C. I den tjänsteorienterade modellen (SOA), som 
ligger till grund för Web Services, används protokollet mellan leverantör och 
kund (se Appendix E). SOAP använder sig av Internetprotokollet HTTP för 
transport och XML som verktyg för informationsutbyte. SOAP är 
plattforms- och språkoberoende och gör det möjligt att kommunicera mellan 
applikationer under Windows, Linux, Solaris, Mac, IBM etc. Applikationer 
kan vara skrivna i valfria programmeringsspråk – under förutsättning att de 
har stöd för SOAP [I9]. SOAP är, det vill säga ett protokoll avsett för att 
utbyta information i decentraliserade, distribuerade miljöer som Internet. 
Den sista viktiga delen av SOAP-specifikationen definierar hur ett HTTP-
meddelande som innehåller ett SOAP-meddelande ska vara utformat. Denna 
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HTTP-bindning är viktig eftersom HTTP är stödd av nästan alla nuvarande 
operativsystem. Den här HTTP bindningen är optimal och nästan alla SOAP 
implementationer stödjer den eftersom det är den enda standardiserade 
protokollet för SOAP [I26]. SOAP specifierar exakt hur man ska koda en 
HTTP header och en XML fil så att ett program på en dator ska kunna 
anropa ett annat program på en annan dator och skicka dess information. 
Den specifierar även hur det anropande programet ska kunna hantera ett 
svarsmeddelande [I28]. SOAP är skapad av Microsoft, Developmentor och 
Userland Software och är understöda av andra företag, så som IBM, Lotus 
och Compaq. Eftersom HTTP är standard och XML-tolkning är vitt 
användbar, så har SOAP blivit snabbt etablerad [I28]. 
 
De mest övertygande förutsättningarna är att SOAP har blivit implementerad 
på så många olika hårdvaru- och mjukvaru plattformar. Detta betyder att 
SOAP kan användas för att koppla samman olika system inom eller utanför 
ens organisation. Många har tidigare försökt att komma igång med ett 
standardiserade kommunikations-protokoll som skulle kunna användas för 
systemintegration, men ingen av dem har haft dem har fått så stor acceptans 
som SOAP. Detta beror på att SOAP är baserat på XML, mycket mindre 
komplicerat och enklare att implentera än många tidigare protokoll.  

 
 

3.4  WSDL – Möjliggör beskrivning av Web Services 
 

WDSL uttalas ofta whiz-dull och står för ”Web Services Description 
Language”. Det är ett XML-baserat språk som används för att definiera Web 
Services och beskriva dem, specifiera dess plats, och beskriva dess metoder 
(se find i SOA-modellen, appendix E). WSDL beskriver gränssnittet, d v s 
namn på metoder, antal och typ av metoder samt den returdata som 
genereras. WSDL-dokument är viktiga då de som tänkt använda sig av Web 
Services genom dokumentet kan få fram vilka metoder som finns 
tillgängliga och hur dessa ska användas. Ett WSDL-dokument möjliggör 
användning av antingen statisk eller dynamisk bindning. Statisk bindning 
innebär att namn och pararmetrar till metoder först kontrolleras vid 
kompilering. Vid dynamisk bindning kontrolleras namn och parametrar till 
metoder däremot först vid anrop under exekvering [I10].  
 
Användare kan utifrån en WSDL-fil bygga upp SOAP-meddelanden som 
anropar Web Services på ett korrekt sätt. Även om SOAP oftast relateras till 
WSDL, går det även att binda WSDL mot andra protokoll. En SOAP 
begäran till en Web Service är möjlig att skapa utan en WSDL-beskrivning, 
med hjälp av bra dokumentation och mänsklig inblandning. Fördelen med 
WSDL-dokument är att programvaror automatiskt kan skapa SOAP-metoder 
för anrop till Web Services genom att tolka WSDL-dokumentet. Detta är 
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möjligt oberoende av plattform och programmeringsspråk. Det går däremot 
inte att göra detta utan WSDL [I12]. 
 
En WSDL-fil används för att beskriva meddelandeformatet baserad på 
XML-Schema standarden. Detta innebär att det är både 
pogrammeringsspåksneutralt och standardbaserad vilket medför att det 
passar bra för beskrivning av Web Service-gränssnitt som är 
uppkopplingsbara från en vitt skild mängd av plattformar och 
programerningsspråk. Förutom att beskriva meddeladeinnehåll, definierar 
WSDL var Web Services är tillgänliga och vad för sorts kommunikations-
protokoll som används för att kommunicera med Web Servicen. Detta 
innebär att WSDL filen definerar allt som behövs för att skriva ett program 
för att fungera med Web Services [I12] [I24]. 
 
Den senaste versionen av WSDL är 1.2 och finns hos W3C som ett förslag 
på hur tjänster kan beskrivas och är öppen för diskussion [I23]. Det är 
således ingen standard och det framgår tydligt att detta är något som är under 
utveckling [I18]. 

 
 

3.5  UDDI – Möjliggör publicering och sökning av tjänster 
 
”Universal Discovery Description and Intergration” (UDDI) är ett försök till 
industristandard som startade i September 2000 av Ariba, IBM, Microsoft 
och 33 andra företag. Idag har UDDI över 200 medlemmar. UDDI är tänkt 
att lösa samma problem som Yahoo! löste för Internet 1994 i form av 
sökning efter information. Med hjälp av UDDI är det tänkt att Web Services 
ska kunna lokaliseras genom ett register, där befintliga Web Services kan 
registreras (se publish i SOA-modellen, appendix E) [23][25].  

 
En UDDI-katalog är en XML fil som beskriver ett företag och Web Servicen 
som erbjuds. Informationen i en UDDI-katalog kan kategorisering i tre delar. 
De ”vita sidorna” som beskriver företaget som erbjuder tjänsten: namn, 
adress, kontakter m.m. De ”gula sidorna” som beskriver tjänstekategorier 
baserad på standardkategorier, så som Norra Europas Industri Klassifications 
System och Standard Industri Klassifikationen. De ”Gröna sidorna” 
beskriver gränssnittet till Web Servicen på ett tillräckligt detaljerat sätt för 
att någon annan ska kunna skriva ihop en applikation för att använda den. 
Web Servicen är definerad via ett UDDI-dokument som kallas för Type 
Model eller tModel. T-modellen innehåller en WSDL fil som beskriver ett 
SOAP gränssnitt till en Web Service [I25]. 
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Vita sidor Gula sidor Gröna sidor 

Affärsnamn 
Services och 
produkt index Affärsregler 

Adress Industrikoder 
Services 

beskrivning 

Kontakt information Geografiskt index 
Applikations 
beskrivning 

Beskrivning  Datatyper 
 

 
 
 
  
 

UDDI katalogerna innehåller även flera sätt för att söka efter Web Services. 
Till exempel, kan du söka efter Web Services på speciella geografiska 
platser eller för företag av speciell typ. UDDI-katalogen kommer sedan att 
förse dig med information, kontakter, länkar och teknisk data för att du ska 
kunna överväga vilken av Web Servicerna som passar dina krav. UDDI 
tillåter dig att hitta företag som du skulle vilja använda Web Services ifrån. 
Om man vet vilket företag man vill göra affärer med, men inte vilka tjänster 
som erbjuds kan man i framtiden använda sig av WS-Inspection 
Specification. Denna specifikation tillåter dig att leta igenom en samling av 
Web Services som erbjuds av specifika servrar. Detta gör att du kan hitta de 
Web Services som tillfredsställer dina behov [I27] [I25]. Mer om detta kan 
du läsa i avsnitt 5.3. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figur 3: Företag registrerar publik-information om deras 
affärer och Web Services i UDDI-registret. 
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4. Utvecklingsplattformar  

 

4.1  Introduktion 
 

Det finns idag två stora plattformar för att bygga Web Services. Dessa är 
Microsofts .NET och Sun Microsystems J2EE. Om man vill bygga 
användbara applikationer med Web Services är det viktigt att applikationen 
är pålitlig, har hög tillgänglighet, har feltolerans, är skalbar och kan presteras 
på acceptabla nivåer.  
 
Dessa behov skiljer sig inte från andra typer av storskaliga applikationer. Det 
som däremot är nytt är att de olika plattformarna nu har en utökad möjlighet 
att dela data och kunna samarbeta med varandra. Det nya är alltså en ökad 
focus på konceptet interoperabilitet, d v s kapaciteten av olika system att 
kunna kommunicera och dela data på ett smidigt sätt. Detta är målet för Web 
Services och det är därför vi i detta arbete bl a vill lyfta fram 
interoperabiliteten och ge förslag på hur denna kan bli så bra som möjligt 
[I22]. 
 
Det som är bra med att använda en utvecklingsplattform är att det förenklar 
skapandet av Web Services genom att lägga på en abstraktionsnivå. Utifrån 
koden som skapas kan plattformarna automatiskt skapa SOAP-meddelanden 
och WSDL-dokument. På så sätt blir tekniken till ett verktyg som kan 
användas, utan att en djup kunskap om den behövs [I21]. 
 
Vi ska i detta avsnitt se vilka tekniker som .NET och J2EE använder sig av 
för att skapa Web Services. 

 

4.2  .NET 
 

En skillnad mellan .NET och J2EE är att .NET är en produktstrategi från 
Microsoft’s sida, medan J2EE är en standard till vilken produkter skrivs. 
Microsoft .NET är en utveckling av Windows DNA (Distributed Internet 
Architecture) som var Microsoft’s tidigare plattform för utveckling av 
storskaliga applikationer. För att skapa Web Services används 
utvecklingsverktyget Visual Studio .NET. Detta utvecklingsverktyg finns i 
flera olika versioner och beskrivs i appendix C.  
 
Produktstrategin .NET innehåller ramverket .NET. Detta ramverk innehåller 
bl a ett lager för Web Services. Därutöver har ramverket förbättrat stöd för 
olika programmeringsspråk som nu kan kommunicera med varandra [I21]. 
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Ramverket .NET 
 
Ramverket .NET är en ny grundplattform för applikationsutvecklare. Det 
innehåller nyckelfunktioner som Common Language Runtime (CLR) och 
Unified Class Library [I17].  
 

 
Figur 4: Ramverket .NET i Microsofts produktstrategi .NET 

 
I ramverket finns den kärna av objektorienterade programbibliotek, som 
används för att skapa .NET-baserade Web Services och andra applikationer 
[I19]. Ramverket har stöd för flera olika programmeringsspråk (se appendix 
D) och kommunikationen mellan dessa. Detta är en av de mest fascinerande 
och grundläggande aspekterna av .NET-plattformen [I21]. En fördel från 
tidigare utvecklingsplattformar från Microsofts sida är en enklare 
komponentteknologi där CLR definierar funktioner och objekt som är 
vanligt förekommande i olika programmeringsspråk. I .NET strategin 
medföljer också ett nytt programmeringsspråk med namnet C# (uttalas C-
Sharp). C# är helt och hållet objektorienterat och bygger på C/C++ men med 
en användarvänlighet som påminner om Visual Basic eller Java [I17].  
 
Common Language Runtime 
 
”Common Language Runtime” (CLR) erbjuder en miljö som program kan 
köras i och påminner mycket om Sun Microsystems Java Runtime Edition 
(se avsnitt 4.3), som funnits på marknaden i flera år. Dock finns det vissa 
skilnader på huruvida koden kompileras eller tolkas. Grundtanken är att CLR 
ska stödja många programmeringsspråk, till skillnad från JRE som endast 
stödjer Java. Detta är bra då det innebär att programmerare förhoppningsvis 
inte behöver lära sig något nytt programmeringsspråk för att kunna 
programmera i .NET [I17]. Det är tyvärr inte så bra som det låter, eftersom 
.NET introducerar det nya programmeringsspråket C# och använder utökade 
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och ändrade versioner av VB och ASP. För att ett programspråk ska kunna 
användas för att utveckla .NET applikationer krävs nämligen att de uppfyller 
de krav som specificeras i ”Common Language Specification”. Det är alltså 
inte möjligt att använda de programspråk som inte följer denna specifikation. 
Det krävs en hel del förändringar och tillägg för att ett programspråk ska 
kunna användas i .NET. Två av de största modifieringarna är att det måste 
finnas en kompilator som producerar MSIL-kod , samt att datatyperna  måste 
anpassas till de datatyper som gäller i .NET. MSIL står för Microsoft 
Intermediate Language och motsvarar Javas bytekod (se avsnitt 4.3). Enligt 
Microsoft ska alla klasser, datatyper, metoder m m definieras av Microsoft 
eller av Microsoft-licensierade utvecklare. 
 
Unified Class Library 
 
Klassbiblioteket i .NET Framework innehåller allt från utveckling av dos-
applikationer, grafiska .NET-applikationer, webbformulär och XML-
baserade Webb Services. Man kan skriva applikationer, klasser och 
komponenter i valfritt programspråk, d v s om det har försetts med .NET-
stöd, och sedan återanvända denna kod tillsammans med andra språk [I19]. 
 
CLR är en viktig del av .NET. Men att köra kod på många olika datorer med 
olika plattformar är inte tillräckligt. För att applikationer ska vara 
meningsfulla behöver de arbeta med den aktuella miljön, d v s dess filer, 
data, processer, typsnitt, grafiska komponenter etc. Utan ett klargjort sätt att 
agera med miljön på olika operativsystem, finns det inget sätt att skapa ett 
komplext affärssystem. CLR ser till att koden kan kompileras på många 
olika operativsystem, men det är .NET System Class Library som ger koden 
ett klargjort sätt att agera med den aktuella miljön. Detta klassbibliotek är 
omfattande, vilket det också måste va ra. Det innehåller många funktioner 
och kan nästan liknas vid ett operativsystem som är operativsystemsneutralt. 
Microsoft har sagt att de planerar att skapa CLR-stöd för andra plattformar 
än Windows, men än så länge har detta inte blivit verklighet. 
 
.NET använder sig för närvarande av SOAP version 1.1 [I20]. De flesta 
XML-relaterade klasserna i .NET finns i System.Xml.dll. Dessa klasser 
stödjer följande standarder: 
 

• XML 1.0 Standard - inklusive DTD  
• XML Namespaces 
• XML Scheman stödjs för mappning och serialisation av scheman 
• DOM Level 2 Core  
• SOAP 1.1 
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.Net använder WSDL 1.1 för att beskriva Web Services och det API som 
används för att skapa och formatera WSDL-filer är System.Web 
.Services.Description. 
 
Microsoft använder UDDI för att publicera, upptäcka och binda Web 
Services. I .NET används API:et System.Web.Services.Discovery för att 
klienter ska kunna hitta Web Services på olika servrar. 

 

4.3  J2EE 
 

J2EE står för ”Java 2 Enterprise Edition” och är en standard, konstruerad för 
att göra komplexa problem vid utveckling, utplacering och förvaltning av 
distribuerade servertillämpningar enklare. Industristandarden som vuxit fram 
ur ett initiativ lett av Sun Microsystems. Det är viktigt att göra skillnad på 
J2EE och .NET, då J2EE är en standard och inte en produkt eller 
produktstrategi som .NET. Utifrån J2EE-standarden bygger företag 
produkter för utveckling, utplacering och förvaltning av applikationer som är 
kompatibla med standarden [I21]. Exempel på sådana produkter är 
utvecklingsverktyg som Borlands Jbuilder7.0, och Sun Microsystems Sun 
ONE. 
 
Java Runtime Environment 
 
J2EE arkitekturen är endast baserat på programmeringsspråket Java. Det 
som länge varit fördelaktigt med Java är att den gör det möjligt för företag 
att skriva källkoden en gång, för att sedan lägga ut den på vilket 
operativsystem som helst. Programmeringsfasen går till så att 
programmerarna skriver källkoden i Java. Koden kompileras sedan till 
bytekod, vilket är en mellankod på nivå under källkod och över maskinkod, 
som stöder många operativsystem. När koden ska köras tolkar Java Runtime 
Environment (JRE) bytekoden och exekverar den.  J2EE är en applikation i 
Java. De J2EE-komponenter som skapas kompileras till bytekod och 
exekveras av JRE vid körning [I21]. Nu fungerar även programmeringsfasen 
i Microsofts .NET på motsvarande sätt. 
 
Java APIs för XML 
 
Med Java API’s för XML kan man skriva Webbapplikationer helt i 
programmeringsspråket Java [I16]. Det går att dela upp dem i två kategorier, 
en som behandlar XML-dokument och en annan som har hand om 
procedurer: 
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      Dokumentorienterade: 
• Java API for XML Processing (JAXP) – bearbetar XML dokument 

genom att använda diverse tolkar  
 Procedurorienterade:  

• Java API for XML-based RPC (JAX-RPC) -- skickar SOAP-metodanrop 
till andra Web Services över Internet och tar emot svaren.  

• Java API for XML Messaging (JAXM) -- skickar SOAP-meddelanden 
över Internet på ett standardiserat sätt. 

• Java API for XML Registries (JAXR) – erbjuder ett standardsätt att få 
tillgång till affärsregister samt dela information [I21].  

 
Den kanske viktigaste egenskapen av Java API’s för XML är att samtliga 
API stödjer industristandarder, vilket försäkrar funktionalitet mellan olika 
parter. Olika standardiseringsgrupper för funktionalitet mellan nätverk, t ex 
”World Wide Web Consortium” (W3C) och ”Organization for the 
Advancement of Structured Information Standards” (OASIS), har definierat 
standardiserade sätt för att låta företags data och applikationer som följer 
standarderna att fungera tillsammans. En annan viktig egenskap är att Java 
API’s för XML tillåter väldigt mycket flexibilitet. Användare har flexibilitet 
i hur de använder de olika API-erna. JAXP -kod kan använda olika verktyg 
för att bearbeta ett XML-dokument. JAX-RPC används för att skicka SOAP-
metodanrop till andra Web Services på Internet och ta emot svaren. Med 
JAXM kan man använda olika meddelandeprotokoll ovanpå SOAP och på så 
sätt skicka meddelanden över Internet på ett standardiserat sätt. 
Implementerare har också flexibilitet. Java API’s för XML definierar strikta 
kompabilitetskrav för att försäkra att alla implementationer erbjuder 
standardfunktionalitet. Samtidigt ges även programutvecklare en stor frihet i 
att erbjuda implementationer som är skräddarsydda för specifik användning 
[I21]. 

 
 

4.4  Jämförelse mellan J2EE och .NET 
 

En av fördelarna som J2EE-standarden har i jämförelse med .NET är att det 
ger kunderna möjlighet att välja mellan ett flertal produkter och verktyg från 
olika tillverkare. Därmed ökar konkurrensen mellan tillverkningsföretagen 
och det kan kunden dra nytta av. För att säkerställa J2EE som standard har 
Sun Microsystem vid utvecklingen av standarden samarbetat med olika 
tillverkare av elektroniska affärsplattformar, som t ex BEA, IBM och Oracle. 
Genom att få med tillverkarna redan från början är chansen större att 
företagen utvecklar kompatibla produkter och att konkurrensen blir stor 
[I21]. Figur 5 visar vilka olika API:er som används för att skapa Web 
Services samt de väsentliga skillnader mellan plattformarna. 
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Standarder .NET J2EE 

SOAP 

System.Runtime. 
Serialization. 
Formatters.Soap 

JAX-RPC 
JAXM 
 

WSDL  
System.Web. 
Services.Description 

JAX-RPC 
JAXM  

UDDI 
System.Web.Services. 
Discovery JAXR 

Produktleverantörer  En (Microsoft) 
HP, BEA, Borlander, Sun 
Microsys. etc. 

Programmerings-språk 
C#, VB.NET, ASP.NET, 
J# etc Java 

Strävan efter 
interoperabilitet [I1]. Microsoft med i WS-I 

Sun Microsystems ej med i 
WS-I  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Figur 5: Jämförelse mellan .NET och J2EE 
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5 Interoperabilitetsproblemen 
 

5.1        Inledning 
 

Idag finns det begränsningar i interoperabiliteten mellan Web Services p g a 
att det skiljer sig mellan implementationer av SOAP-specifikationen mellan  
t ex Apache och Microsoft. De olika leverantörerna har egna lösningar på 
dessa problem och det går att använda sig av oberoende verktyg för att testa 
interoperabiliteten i SOAP och WSDL.  
 
WSDL-dokument skapas ofta automatiskt i det ramverk som man utvecklar 
applikationen i. Tanken är att man utifrån detta dokument kan göra en klient 
med hjälp av ett utvecklingsverktyg baserat på ett annat ramverk. För att 
detta ska vara genomförbart krävs interoperabilitet. 
 

5.2        Interoperabilitetsförbättrande förslag 
 
Med tiden kommer interoperabiliteten mellan Web Services att bli allt bättre, 
men fram tills dess finns det en del fallgropar att akta sig för. Det finns några 
saker man kan göra för att undvika dessa fallgropar och få olika verktyg som 
stödjer SOAP att fungera tillsammans. Genom att anvä nda RPC-kodade 
meddelanden där det är möjligt, WSDL-dokument och att endast använda sig 
av SOAP-kopplingar ökar man chanserna att skapa interoperabila Web 
Services.  
 
Några punkter som ökar interoperabiliteten för Web Services: 
 
• Använd enkla datatyper 
• Förse Web Servicen med XML-Schema definitioner för alla datatyper 

som används 
• Använd flera WSDL-kopplingar 
• Använd RPC-kodade meddelanden 
• Använd unika SOAPAction-attribut för metoder 
 
Använd enkla datatyper 
 
Det första att tänka på är att använda enkla datatyper. Anledningen till detta 
är att XML Schema standarden är väldigt komplex och svår att 
implementera. En del datatyper är svåra att uttrycka i olika 
programmeringsspråk. Dessutom kräver den mycket processortid, vilket har 
inneburit att många ramverk inte stödjer standarden fullt ut.  Genom att 
använda grundläggande datatyper som t ex, primitiva datatyper (int, string) 
och arrayer undviker man en hel del problem. I slutändan kommer 



 Blekinge Tekniska Högskola              
 Institutionen för programvaruteknik och datavetenskap 
                      Magisterarbete i Datavetenskap, DVD 008 
                      Oktober 2002 
 

      ---        --- 28  

datatyperna kanske att tolkas av ett annat programmeringsspråk och det är 
därför bra om man kan bryta ner sina komplexa språkspecifika datatyper till 
enklare sådana, som används av flertalet programmeringsspråk [I43]. 
 
Förse Web Servicen med XML-Schema definitioner för alla datatyper som 
används 
 
Ett problem som är gemensamt för dagens ramverk är att de är begränsade 
till att endast använda ett XML-Schema och ett WSDL-dokument. Detta är 
egentligen synd, då det vore en bra idé att kunna inkludera flera XML-
scheman i en WSDL-fil i stället för att importera dem från olika platser på 
Internet. .NET är speciellt känslig mot import av XML-Scheman [I46]. 
 
Använd flera WSDL-kopplingar 
 
En del ramverk, inklusive ramverket .NET, skapar automatiskt flera olika 
WSDL-kopplingar till den aktuella Web Servicen. Detta inkluderar HTTP 
GET, HTTP POST och SOAP. För att klienten ska veta vilken koppling som 
ska användas behöver man specificera namn och WSDL-port för Web 
Servicen [I44]. 
 
Använd RPC-kodade meddelanden 
 
En del ramverk, inklusive Ramverket .NET, är från början inställt på att 
koda dokumenten genom att använda dokument-kodning. Trots detta ser 
klienterna dokumenten som RPC-kodade meddelanden, vilket kan göra det 
svårt för klienter att få tillgång till Web Servicen. Därför bör man tvinga 
ramverket som man använder sig av att skapa RPC-kodade WSDL-
dokument [I45].  
 
Använd unika SOAPAction-attribut för metoder 
 
Om man utgår från ett WSDL-dokument vid skapandet av en Web Service är 
det fördelaktigt att använda unika namn på SOAPAction-attribut för alla 
metoder i WSDL-kopplingen. Anledningen till att man ska göra det är att en 
del ramverk förlitar sig på detta attribut när de vägleder SOAP-meddelanden 
till metoder på en Web Service [I47]. 
 
Nedan tar vi upp de tekniker som finns för att utvärdera hur pass 
interoperabila SOAP-implementationer som används i Web Services är. 
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5.3   Test av interoperabilitet 
 

Om man vet att det kan uppstå interoperabilitetsproblem mellan olika 
SOAP-impelementationer så är det bra om det går att testa dessa. Det finns 
minst tre sätt att testa interoperabiliteten på Web Services: 
 
• XMLBus 
• TCP Tunneling GUI 
• Interoperability Lab 
 
XMLBus 
 
Det första sättet är att använda sig av IONA Technologies Orbix E2A (End 
to Anywhere) XMLBus Edition. Programmet erbjuder ett ramverk och 
verktyg för att automatiskt konvertera en server-applikation till en Web 
Service. Programmet lägger även ut den skapade Web Servicen och låter 
användaren av programmet att testa och publicera Web Servicen genom att 
använda standarderna SOAP, WSDL och UDDI. I programmet kan man 
testa Web Services genom en Web Service-komponent som kallas Web 
Services Test Client. Det är ett GUI-verktyg som använder sig av WSDL-
dokumentet och en komponent i programmet som heter SOAP Listener för 
att exekvera metoderna på Web Servicen man vill ha testad. WSDL-
dokumentet som används behöver inte vara skapat i programmet, utan det 
går bra även med ett dokument från ett annat program. Dessutom har 
programmet en komponent som kallas SOAP Message Spy (SMS). Denna 
kan användas för att analysera trafiken till och från den Web Service man 
vill testa [42]. 
 
TCP Tunneling GUI 
 
I stället för ovanstående program kan man även testa sin Web Service med 
TCP Tunneling GUI. Programmet följer med Apache SOAP och övervakar 
trafiken mellan klient och server. Den använder sig av tunneling-tekniken 
och fungerar som en TCP-router. Programmet tar emot meddelanden på en 
port för att sedan vidarebefodra den på en annan [41]. 
 
Interoperability Lab 
 
Så länge SOAP-implementationer skiljer sig åt är det bra att veta hur pass 
interoperabila olika SOAP-plattformar är. Detta har ”The SOAP developers 
community” försökt kartlägga. På deras hemsida 
http://www.xmethods.net/ilab/ finns en lista över interoperabilitet för olika 
implementationer av SOAP och WSDL [I13]. 
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5.4        WSIL – Standard under utveckling 
 

Två problem framkommer när man tittar närmare på UDDI. Dessa är 
avsaknaden av moderator till UDDI-registren samt att någon Quality of 
Service (QoS) inte garanteras. En moderator behövs för att se till att de Web 
Services som är registrerade verkligen fungerar. En undersökning gjord av 
Salcentral (www.salcentral.com) visar att 67 % av de Web Services som är 
registrerade i UDDI-register antingen är felformaterade eller otillgängliga 
[I8]. Detta skapar givetvis stora problem när två tredjedelar av de Web 
Services som publiceras inte fungerar över huvudtaget.  Något som också 
saknas i UDDI-registren är möjligheten att specificera QoS. Om man väl 
skulle hitta en tjänst som fungerar i ett UDDI-register, hur vet man att 
företaget bakom tjänster är legitimt. På vilket sätt garanterar företaget nivån 
på säkerhet, pålitlighet, tillgänglighet etc? UDDI har inget sätt för att 
garantera olika QoS, utan det är upp till leverantör och kund av tjänsten att 
skriva ett ”Service Level Agreement” (SLA). I denna överenskommelse 
definieras de olika kraven på QoS som leverantören av Web Servicen 
garanterar kunden (se kapitel 6). 
 

 
 

Figur 6: WSIL-dokument som marknadsför tjänster lokalt och i UDDI [I8]. 
 
 

På grund av ovanstående problem har IBM och Microsoft skapat Web 
Services Inspection Language (WSIL). WSIL decentraliserar den 
centraliserade modellen som finns idag när man publicerar Web Services 
genom UDDI (se figur 6). Med WSIL är det upp till varje leverantör att själv 
marknadsföra de Web Services som erbjuds. Detta är bra eftersom detta är 
på detta sätt som företag idag jobbar. WSIL-dokumentet marknadsför alltså 
Web Servicen, medan WSDL-dokumentet beskriver tjänsten. Den tjänst som 
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marknadsförs, kan antingen vara publicerad genom UDDI eller finnas lokalt 
på en server. WSIL-dokumentet som ska kallas inspection.wsil ska ligga i 
rooten på webbservern. Om adressen till Web Servicen är 
www.microsoft.com, så ska dokumentet ligga på 
www.microsoft.com/inspection.wsil. Detta möjliggör det för sökmaksiner 
såsom Google eller Yahoo! att i framtiden erbjuda sökning på WSIL-
dokument [I8].  
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6 Service Layer Agreement 
 
 
6.1 Inledning 

 
När interoperabiliteten finns på plats framkommer många andra frågor över 
hur kvalité, tillgänglighet, ansvar, kostnader o s v ska bestämmas mellan 
leverantör och kund. Ett förslag som nu arbetas fram är konceptet Service 
Layer Agreement (SLA). Det betyder att det måste finnas en 
överrenskommelse mellan parterna där de olika villkoren för tjänsten 
specificeras [I14]. 
 
Mall för SLA-dokument 

 
Syfte Beskriver syftet med skapandet av SLA. 

Parter 
Beskriver de inblandade parterna i SLA och deras 
roller (leverantör eller kund). 

Giltlighetstid Definierar start och sluttid då SLA kommer att gälla. 

Omfattning Defineierar de Web Services som omfattas av SLA. 

Begränsningar 

Definierar de nödvändiga steg som måste tas för 
att den begärda Web Servicen ska kunna 
levereras.  

Service-nivå mål  

Specificerar den service-nivå som både leverantör 
och kund kommer överens om. Innhåller vanligtvis 
krav på tillgänglighet, prestanda, pålitlighet etc.  

Skadestånd 

Beskriver vad som händer utifall leverantören inte 
lever upp till de service-nivå mål som specificerats i 
SLA.  

Tilläggstjänster 
Web Service som normalt inte krävs av kunden, 
men som vid undantagsfall kan erbjudas.  

Uteslutande Specificerar vad som inte tas upp i SLA. 

Administration 

Beskriver processerna som skapats i SLA för att 
tillgodose och mäta dess mål och definierar 
organisationsansvar för att se över varje process. 

 
Figur 7: Lista över viktiga punkter som kan finnas  

med i en överenskommelse (SLA). 
 

Ett företag kan vara leverantör av tjänster och samtidigt kund av andra 
tjänster. Båda delarna skulle kunna vara specificerade med SLA-dokument. 
Det krävs god kännedom om företaget, tjänsten och de underliggande 
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systemen för att kunna specificera en sådan överrenskommelse. Detta beror 
framför allt på de ekonomiska och rättsliga följder som företag kan utsättas 
för om de inte lever upp till överenskommelsen.   

 
 
6.2 Web Service integration med SLA 

 
Web Services kan i många fall ses som accesspunkter till delar i 
affärsprocesser. Affärsprocesserna behöver inte finnas inom ett företag utan 
kan vara distribuerade mellan många olika företag som levererar sina Web 
Services för att gemensamt skapa affärsprocesser. Dessa kan i sig självt vara 
Web Services som är en del av andra affärsprocesser. Om företag A (se 
figur 8) är leverantör och Företag B är kund bör det finnas SLA-dokument 
som beskriver de Web Services som används mellan kund och leverantör 
[I14]. 

 

 
 

Figur 8: Web Services och affärsprocesser. 
 

SLA-dokumentet verkar vara en bra lösning för att bestämma vilka villkor 
som gäller för användandet av Web Se rvices och kommer vara en 
förutsättning för att Web Services verkligen ska kännas pålitliga. 
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7 Slutsats & Diskussion 
 

7  
 

 
 

 
7 
 
7.1 E-business med Web Services 
 

I arbetet har vi visat på hur Web Services är en särskilt lämplig teknik att 
användas för e-business, p g a den fokusering som tekniken har på 
interoperabilitet. Genom att praktiskt integrera olika Web Services till en 
egen, har vi fått insikt i hur problematiskt det kan vara att integrera Web 
Services. Dessutom framkom många frågor som vi sedan har försökt besvara 
i arbetet. 
 
Vi har gjort en jämförelse mellan .NET och J2EE. Här framkom att .NET är 
en produktstrategi medan J2EE är en standard. Denna standard tillåter flera 
olika produktleverantörer att skapa utvecklingsverktyg och 
serverapplikationer enligt standarden. Produkter till .NET skapas endast av 
Microsoft. Väljer man J2EE som plattform har man alltså ett större 
produktutbud med högre konkurrens att välja bland. 
 
Fördelen med .NET är att det innehåller en hel del olika 
programmeringsspråk som kan användas vid applikationsutveckling. 
Språken kan dessutom kommunicera med varandra så att applikationer kan 
ha moduler skapade i olika språk. På J2EE plattformen finns endast 
programmeringsspråket Java. Applikationer skapade i java kan köras på i 
princip alla plattformar som finns tillgängliga idag, medan applikationer 
skapade i .NET endast kan köras på Windows-baserade plattformar. 
Microsoft har lovat att skapa en körningsmiljö till Unix-datorer, men om de 
håller vad de lovat återstår verkligen att se. 

 
 
7.2 Förslag på åtgärder som förbättrar affärsmöjligheter  
 med Web Services 
 

Då interoperabilteten är central för väl fungerande e-business har vi även 
klargjort på vilket sätt interoperabliteten för Web Services kan göras så bra 
som möjligt. Interoperabiliteten är under utveckling, men blir hela tiden 
bättre. När nya versioner av tekniker eller standarder presenteras, 
framkommer ytterligare interoperabilitetsproblem. Därför är detta problem 
säkerligen något som kommer att finnas ett bra tag framöver. Det vi kommit 
fram till är att det går att minimera problemen genom att använda de mest 
standardiserade protokollen och följa vissa riktlinjer vid skapandet av Web 
Services. Dessutom går det att testa interoperabiliteten på den skapade Web 
Servicen genom att använda olika testverktyg såsom XMLBus. 
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I arbetet framkom att två tredjedelar av de tjänster som är registrerade i 
UDDI-kataloger inte fungerar som de ska. Detta kan bl a bero på att ingen 
övervakar de Web Services som är registrerade för att se om de är 
tillgängliga och funktionsdugliga. En lösning på detta problem skulle kunna 
vara Web Services Inspection Language (WSIL), som just nu är under 
utveckling. Denna teknik lägger marknadsföringskontrollen hos leverantören 
av tjänsten. Detta innebär förmodligen att endast de fungerande tjänsterna 
också marknadsförs av leverantören. Förhoppningsvis leder detta till en 
bättre kvalité på de Web Services som verkligen är registrerade. 
 
En mall över hur en överrenskommelse mellan kund och leverantör av Web 
Services kan se ut presenteras i arbetet. Överrenskommelsen kallas för 
Service Layer Agreement (SLA) och vi tror att SLA kommer att föra med 
sig ökat förtroende till Web Services som seriösa affärsalternativ till den 
traditionella handeln/tjänstemarknaden. Vi tror att Web Services är den 
definitiva tekniken för framtida e-business. Med den snabba utvecklingen 
som nu sker på området anser vi att det inte dröjer alltför lång tid innan 
företag kan få tilltro till tekniken och därmed börjar använda den. 
Förhoppningsvis skyndar överrenskommelser mellan kund och leverantör, s 
k Service Layer Agreements på denna process. 

 
 
7.3  Förslag på fortsatta studier inom ämnet 
 

Under arbetets gång har idéer och tankar kring andra infallsvinklar på 
affärsmöjligheter inom Web Services vuxit fram. Fortsatta studier inom 
ämnet kan utforska vilka effekter den femte generationens Internet-
plattformar med SLA och agentteknologier skulle kunna få på automatisk 
handel mellan datorer. 
 
Ett annat intressant forskningsområde inom ämnet är de säkerhetsaspekter 
som ständigt dyker upp när man studerar nya tekniker. Web Services är 
väldigt sårbart ur denna synvinkel då man lägger ut väldigt stor 
funktionalitet på Internet genom Web Services. En tjänst kan ju innehålla 
tiotals funktioner som alla är möjliga angreppspunkter mot företaget. Därför 
är detta ett område som borde vara högt prioriterat. 
 
Dessa förslag skulle kunna vara embryon till andra kommande uppsatser 
kring ämnet Web Services i synnerhet och affärsmöjligheter genom e-
business i allmänhet. 
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Appendix 
 
 

Appendix A 
 
Första generationen: Statiska HTML-sidor 
 
Upptäckten av World Wide Web (WWW) främjade den lätta accessen och tydliga 
spårande av sammankopplade HTML-sidor i användarens browser. I början var det 
mest statiskt HTML innehåll. Passiva informationstjänster kunde byggas för att hjälpa 
användare med en enda förmåga av att navigera genom statiska sidor. Hur som helst, 
HTML stödde från början formulär som tillät användare att skriva in text och välja från 
olika menyer. Formulären behandlades speciellt från web servern. De skickades sedan 
vidare till ett gränssnitt, CGI – the Common Gateway Interface, med hjälp av små 
underliggande program, mestadels Pearl eller Shell script, som användes för att kunna 
läsa klientens indata, utföra små operationer, och köra en HTML sida, enligt 
användarens indata.  Den här primitiva mekanismen gjorde det möjligt för den första 
generationen av services på nätet förutom att bara surfa runt på statiska sidor [I34] 
[I32]. 

 
Andra generationen: Dynamiska HTML-sidor 
 
När storleken på Internet växte och krav på mer services så som online shopping och 
bokning, eftersom det var det för primitivt att skapa HTML-sidor snabbt. Java applets 
tog också med sig grafisk interaktivitet till browser sidan. Java visade sig bli ett 
programmeringsspråk för webtjänster. Servlets innebar en ännu bättre 
sammankoppling mellan web server och programvaran. Teknologin var introducerad 
för att underlätta den dynamiska generationen av HTML sidor på server sidan. JSP 
(Java Server Pages) av Sun Microsystems, ASP (Active Server Pages) av Microsoft 
och PHP sidor i linux världen möjliggjorde separationen av presentation, grafiska 
gränssnittet i browsers. Eftersom att identifikation var viktigt för affärsservices, så 
introducerades användar loggin och användar-sessions. Applikationerna börja bli mer 
och mer komplexa, och det visades sig att det fanns en mängd överlappade 
grundläggande funktioner som behövdes för många användningsområden, så som 
sessions support, och uppkoppling till statiska databaser, men även säkerhets 
funktioner m.m [I32]. 
 
Tredje generartionen: Kraftigare utbyggbara utvecklingsmiljöer 
 
Upptäckten att många funktioner delades och var vanliga mellan webtjänster tog tag 
och framsköt utvecklingen mot kraftigare utvecklingsmiljöer som baserades på Java 
programeringsspåket och Java biblioteket. En hörnsten i dessa miljöer blev J2EE. J2EE 
(Java 2 Platform, Enterprise Edition) är en Java plattform som är designad och skapade 
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för storskalig programmering. Sun Mcrosystems (tillsammand med industriparter så 
som IBM) designade J2EE för att förenkla programutvecklingen för avancerade 
webbsidor genom att öka behovet för programmering genom återanvändbara 
modulkomponenter och med standidaserade funktioner så som använding för session 
och databas koppling [I32]. 

 
 
Appendix B 
 
Till exempel, en låt i HTML kan beskrivas genom att använda en definierad titel, 
definierad data, en osorterad lista och punklista [I36] [I7]. 
 
<dt> Waiting for tonight 
<dd> Jennifer Lopez 
<u1> 
<li> Producer: Max Martin 
<li> Publisher: Stockholm Records 
<li> Length: 3.17 
<li> Artist: Jennifer Lopez 
</u1>  
 
Motsvarande i XML skulle beskrivas enligt följande [I36] [I7]: 
 
<SONG>  
<TITLE> Waiting for tonight </TITLE> 
<COMPOSER> Jennifer Lopez </COMPOSER> 
<PRODUCER> Max Martin </PRODUCER> 
<PUBLISHER> Stockholm Records </PUBLISHER> 
<LENGTH>3.17</LENGTH> 
<ARTIST> Jennifer Lopez </ARTIST>  
</SONG>  
 
Istället för allmäna taggar som <dt> och <li> som i HTML, så använder XML 
meningsfulla taggar som <SONG>, <COMPOSER> och <LENGTH>.  
 
Detta har en rad fördelar [I37]: 
 
• Det är mycket lättare för en person att läsa källakoden och försöka förstå vad 

författaren menade 
• XML struktur gör det också lättare att automatisk sökmaskiner för att hitta alla låter 

i ett dokument. 
 
I motsatts till när sökning av HTML dokument sker så är sökmaskiner begränsad till att 
inte tolka ett element, utöver att det är en allmän tag, så som <dt>. Dessa sökmaskiner 
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kan inte tolka hurivida denna <dt> representerar en låttitel, en artistnamn eller just något 
som författaren gillar genom att göra indrag i texten. I princip kan ett dokument 
innehålla <dt> element som har innebörden av alla tre betydelser.  
 
XML elements namn kan väljas utefter vilken innebörd de har i innehållet. Som 
exempel, kan de vara rubriker i en databas. Hittils så är XML ett mer flexibelt och 
mottagligare för olika användare än HTML – i XML kan taggarnas namn skapas för att 
ge en specifik betydelse till element; medans HML har en fördefinierad lista av taggar 
som måste uppfylla många olika syften [I36]. 
 
 
Appendix C 

 
Visual Studio .NET 
 
Microsofts utvecklingsverktyg finns i enklare versioner för Visual Basic, Visual C# och 
Visual C++ och i mer kompletta versioner som Studio-paket. Det finns idag tre olika 
Visual Studio-paket och dessa är: 

 
1. VS.NET Professional 
2. VS.NET Enterprise Developer 
3. VS.NET Enterprise Architect 

 
Alla versioner innehåller givetvis .NET Framework. Utvecklingsmiljön är språkneutral 
med gemensamma verktyg, åtgärdslista och med debugger, som låter dig felsöka kod i 
alla .NET-språk. Alla versioner har stöd för att skapa Windows-formulär, 
webbformulär, konsolapplikationer, SOAP/XML-baserade webbtjänster. Alla versioner 
har databasstöd baserat på ADO .NET och i de enklare versionerna med stöd för SQL 
Server 2000 Desktop Enginer. Alla versioner har verktyget XML Designer [I19]. 
 
 
Appendix D 
 
Microsoft har implementerat tre fullvärdiga .NET-språk – Visual Basic .NET, Visual 
C++ .NET och  nya Visual C# .NET. Samtliga ingår i microsofts senaste 
utvecklingsverktyg Visual Studio .NET. Som tidigare nämnts skiljer sig .NET-
versionerna en hel del från tidigare versioner språkversioner, i synnerhet då det gäller 
Visual Basic. I Visual Studio .NET finns det wizards för programuppgradering, som 
underlättar portning till .NET. Intressant är nya C# , som har valt samma riktning som 
Java, dvs att utgå från C/C++ syntax, rensa upp gammalt C-"skräp", förenkla (inga 
multipla arv, istället gränssnitt + klasser), typsäkra (inga undantag från typsäkerhet), 
samt komponentbaseras. C# är det språk den gemensamma runtime-kärnan CLR och 
klassbiblioteket är utvecklat i. .NET är öppet för fler  programspråk. Microsoft har t ex 
en fri betaversion av Visual J#, ett javaliknande språk, men som är skräddarsytt för 
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.NET och speciellt riktat till tidigare Visual J++ användare. Borland arbetar med att 
utveckla Delphi .NET [I19]. 
 
VS.NET innehåller bl a följande programmeringsspråk [I17]:   
 

• ASP.NET 
• VB.NET 
• Visual C++ 
• C# 
• Jscript 

 
ASP.NET 
 
Active Servier Pages (ASP) är en av de mest populära och använda 
programmeringsverktyg för webben. ASP .NET är en utveckling av ASP som används 
för att kunna arbeta med .NET-baserade applikationer i webbapplikationer. Med ASP 
.NET kan man utveckla serverbaserade  webbapplikationer (med användargränssnitt 
byggda med Web Forms),  SOAP/XMLbaserade webbtjänster och distribuerade objekt 
baserade på "managed" kod (se x.x.x). Som webbserver används Microsoft Internet 
Information Server, IIS [I19]. ASP .NET-baserade applikationer är kompilerade och 
därför väsentligt snabbare än tidigare skriptbaserade ASP-applikationer. 
 
Visual Basic .NET  
 
Programspråket är här nya Visual Basic .NET, som har utvecklats rejält från tidigare 
versioner. Kompilerad kod med samma prestanda som andra .NET-språk [I19]. 
 
VB.NET är en utveckling av VB där man lagt till egenskaper som arv, konstuktorer och 
metod-”overloading”. Språket har också tillgång till alla möjligheter som finns med 
.NET runtime, t ex möjlighet att köra flera trådar, objektserialisering, skapa 
Webformulär och Winformulär [I17].  
 
Visual C++ .NET 
 
Programspråket är C++ med   förbättrad ANSI/ISO-kompatibilitet och förbättrade MFC 
7.0 och ATL 7.0-bibliotek. Kompilatorn i denna version är en icke-optimerande C++ 
kompilator [I19]. Visual C++ möjliggör programmering både inom Win32 och .NET. I 
Win32-miljön går det att använda MFC och ATL precis som tidigare. I .Net-miljön 
hanteras C++-programmet av .NET’s runtime precis som vilken annan kod som helst. 
Det nya C++ är utvidgat så att det är enklare att koda inom .NET-miljön [I17].  
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Visual C# .NET 
 
Programspråket är nya C#, som Microsoft har valt som sitt grundspråk i .NET 
Framework [I19]. C# är ett nytt språk som är konstruerat av Microsoft för ramverket 
.NET. Språket har en C-liknande syntax, men är skapat på så sätt att det bättre passar in 
i .NET-miljön. All C#-kod är hanterad kod som körs inom .NET. Med C# är det möjligt 
att skapa osäker kod, d v s kod som använder pekare och som kan ändra i anropsstacken 
[I17].  
 
Javascript 
 
Scriptspråket Javascript är också en del av .NET-miljön men är nu omgjort till ett 
kompilerbart språk. Detta ger språket bättre prestanda samtidigt som man behåller 
språkets funktionalitet och särdrag [I17].  
 
Fler språk är under utveckling av både för att anpassas till .NET ex COBOL [I17]. 
 

 
Appendix E 
 
Sedan 1994 har distribuerade objekt utvecklats av flera organisationer. Denna typ av 
objekt kallats för olikas saker av olika leverantörer. Exempel på namn har varit 
Component Object Model (COM), System Object Model (SOM) och OpenDoc. En 
grupp bestående av flertalet stora leverantörer, med undantag av Microsoft, skapade en 
gemensam standard kallad Common Object Request Broker Architecture (CORBA). 
Konceptet var att utveckla en arkitektur som låter applikationer kopplas till en 
applikationsbuss och anropa en tjänst. Eftersom conceptet utgick ifrån objektorienterade 
klasser kallade applikationerna på specialiserade mjukvarukomponenter. Idag kallas 
interoperabila objekt för Web Services. Begreppet Web Services innefattar de XML-
baserade protokollen SOAP, 
WSDL och UDDI. 
 
Web services grundar sig på en 
tjänsteorienterad modell snarare 
än på en objektorienterad modell, 
den så kallade SOA-modellen. 
SOA (Services Oriented 
Architecture) kan därför 
betraktas som en konceptuell 
modell, det vill säga teknologi- 
och implementationsoberoende. 
SOA beskriver samarbete i form 
av utbyte av tjänster mellan 
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aktörer med specifika roller och interaktioner [I5].  
 
Web Services är mjukvarumoduler som slås in i specifika uppsättningar av 
kommunikationsprotokoll över Internet och som kan köras över Internet. För att Web 
Service ska kunna användas måste den bli beskiven i detalj så att andra program kan 
förstå, vad den är eller gör, och hur man kopplar upp sig mot den. Den beskrivs genom 
att använda Extensible Markup Language (XML). Den här XML-användningen kallas 
en förklaringstjänst eller beskrivare och inkluderar alla detaljer som behövs för att 
kunna använda sig av Web Services [I40]. 
 
För att en dator eller program ska kunna använda Web Services, behöver den klara av 
att hitta tjänstebeskrivningar och sedan knyta sig samman med den. För att åstadkomma 
detta, finns det tre nyckelroller i Web Servicens arkitektur [I29].  
 
SOA består av tre grundaktörer, se figur 4:  
 
Service provider – Är servern som 
innehåller Web Servicen.  
Service registry – Är en sökbar databas  
som innehåller tjänstebeskrivningar, UDDI. 
Services Requestor – Personen, datorn  
eller Web Services som vill använda Web 
Services. 
 
 
 

FFigur A1: Roller och 
interaktioner i SOA-modellen.  

 
Tillsammans utför de tre operationer på en Web Service [I5] [I40] [I29]: 
 
1. Publish – Service provider, som innehar Web Services -modulen skapar en XML-

baserad Servicebeskrivning för Web Service:en. Den använder den publika 
operationen för att skapa information om Service:en så att den kan hittas och 
användas.  

 
2. Find – Service registery, använder UDDI-protokollet, gör servicebeskrivningen 

tillgänglig så att Web Services kan bli hittad och användas. En dator eller program 
kan leta och förstå, vad Web Service:n är och var den finns och hur man kopplar 
upp sig mot den.  

 
3. Bind – Efter Service förfrågningen hittas Web Servicens beskrivning. Den har nu 

informationen som den behöver för att använda sig av Web Servicen. 


