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1 Inledning 

Syftet med detta inledande kapitel är att introducera de faktorer som ligger till grund 
för detta examentarbete.  

1.1 Bakgrund 
SWEGIS är en totalleverantör inom GIS, geografiska informationssystem. Företaget 
förser idag kunder i och utanför Sverige med både GIS-konsulttjänster och 
egenutvecklade programvaror. Som ensam svensk distributör av Tele Atlas kartor, 
säljer SWEGIS digitala kartor för hela Europa ner på gatunivå.  
 
SWEGIS tillhandahåller dessutom Internetapplikationer. En av dessa applikationer, 
MapServices är en produkt bestående av tre nedan presenterade deltjänster:  

 
 LocationService: Söker fram en adress baserad på användarens koordinater. 
 RouteService: Skapar en rutt baserad på användarens koordinater.   
 MapService: Ritar, på en kartbild, resultatet som skapats av någon av de andra 

två tjänsterna.   
 
En användare, vanligtvis en applikationsutvecklare, kan alltså betala för att få tillgång 
till ovan nämnda tjänst. Applikationsutvecklarens syfte är i regel att skapa en 
karttjänst baserad på SWEGIS data, men syftet kan likväl vara att inkludera SWEGIS 
funktionalitet i en ITS-applikation (Intelligenta TransportSystem och tjänster). Den 
aktuella tjänsten MapService kan exempelvis kunna fylla en viktig grafisk funktion i 
en ITS-applikation.  
 
De applikationsutvecklare som brukar ovan nämnda tjänster hyr data av SWEGIS och 
säljer den färdiga applikationen vidare till valfri tredje part.  
 
Efter fullbordad betalningstransaktion får kunden tillgång till dokumentation gällande 
aktuell tjänst, såväl som användaruppgifter. Dessa uppgifter garanterar användaren 
tillträde till SWEGIS serversystem som huserar tjänsten i fråga. Det står i detta läge 
användaren fritt att bruka tjänsten. Detta kan ske på två olika sätt: 
 
Alternativ 1: Köpa ett Visual Basic-baserat developer kit. Innehållet i detta kit utgörs 
av en applikation med grafiskt gränssnitt och specifikationer gällande hur den kan 
användas. Användningsområdet täcker givetvis de tidigare omnämnda deltjänsterna.     
 
Alternativ 2: Koda en applikation på egen hand. 

 
Dessa två alternativ behandlas vidare i problemformuleringen nedan. 

1.2 Problemformulering 
Alla företagares önskan är att kunna tillhandahålla en attraktiv, konkurrenskraftig  
tjänst, som tilltalar största möjliga antal potentiella kunder. Av denna anledning är det 
önskvärt att eliminera faktorer som begränsar och/eller påverkar ett tjänsteutbud på ett 
negativt sätt. Ett exempel på denna typ av begränsande faktorer utgörs av de två ovan 
presenterade alternativen. För att exemplifiera dessa begränsande faktorer som 
alternativ 1 och alternativ 2 ovan faktiskt kan utgöra, introduceras de tre variablerna 
A, B och C på nästa sida. 
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A Developer Kit kostar pengar. 
B Användare av tjänsten MapServices betalar en årlig grundavgift. 
C Developer Kit är kodat i Visual Basic. 

FIGUR 1.1. DESSA VARIABLER SPEGLAR BEGRÄNSANDE FAKTORER I DET BEFINLIGA UTBUDET. 
 
Den summa som utgör (A) är i dagsläget 14.000 kr. Detta är ingen i sammanhanget 
enorm summa pengar. Men, om den årliga grundavgiften (B) på 15.000 kr adderas till 
det faktum att (C) developer kittet är kodat i Visual Basic, kan kontentan A+B+C av 
vissa kanske uppfattas som ofördelaktig. 
 
Det andra ovan presenterade alternativet utgörs av att användaren kodar sin egen 
applikation. Denna metod eliminerar två (A och C) av de tre problem som kan tänkas 
tala mot alternativ 1, men introducerar ett annat problem, nämligen att koda sin egen 
applikation. Frånsett de tekniska svårigheter detta rent allmänt innebär, måste denna 
applikation dessutom konstrueras på ett sätt som säkerställer att all kommunikation 
mellan applikationen och SWEGIS tjänst (server) har en viss struktur. Denna struktur 
definieras av ett Document Type Definition dokument. Hur detta sker och varför så är 
fallet avslöjas i kapitel 3, Web Services i Teorin. 
  
De två alternativ som står till buds vid användandet av karttjänsten MapService 
innehåller följaktligen element som av vissa kan uppfattas som ofördelaktiga. Men, ny 
teknik på marknaden lovar nya, bättre och standardiserade lösningar på dessa problem. 
Denna nya teknik stavas Web Services. 
 
För att återvända till anledningen att denna uppsats skrivs så tror SWEGIS att deras 
tjänst, MapService, skulle kunna få en ytterligare dimension av användarvänlighet via 
Web Services-metoder. Företaget har dock en bitvis ganska vag uppfattning om Web 
Services. Man tror att tjänsten med dessa nya metoder skall bli lättare att använda och 
att Web Services dessutom ska introducera nya möjligheter för företaget att 
kostnadsfritt exponera sin verksamhet. Om allt detta stämmer skulle det vara bra för 
både företag och kunder, och måste därför givetvis utredas. 
 
Detta arbete är således ett försök att reda ut begreppen och få klarhet i om 
implementationen av denna nya typ av tjänst skulle innebära några fördelar för ett 
företag som bedriver den typ av verksamhet SWEGIS gör. Som en del i lösningen 
granskas och analyseras begreppen ITS och Nätverk, båda viktiga faktorer i den 
karttjänst-relaterade affärsverksamhet SWEGIS bedriver.   
 
I detta examensarbete skall det dessutom utredas vad som krävs för att skapa en Web 
Services-variant av en befintlig tjänst av MapService-karaktär. Som stöd för hur denna 
Web Services-implementation skulle kunna ske på bästa tänkbara sätt, granskas och 
analyseras begreppen infrastruktur och användarsituationer. Båda viktiga faktorer när 
det gäller att välja utvecklingsstrategi, samt granska ett informationssytems möjlighet 
till kommunikation. 
  
I syfte att lösa denna uppgift har arbetet bedrivits utifrån följande frågeställning: 

 
 På vilket sätt skulle en Web Services göra en MapService-tjänst lättare att 

använda? 
 
 Hur kan en Web Services på ett lämpligt sätt baseras på en befintlig tjänst? 

 
 Vilka problem måste lösas för att realisera ovanstående två frågor? 

 2



1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att utreda funktionalitet, teknik och användningsområde 
gällande Web Services.  
 
Då den tjänst som här granskas används för kommersiellt bruk måste frågor gällande 
säkerhet, tillgänglighet och betalning särskilt belysas.  

1.4 Mål 
Målet är att identifiera vad tjänsteleverantörer, men också deras kunder, kan tjäna på 
att använda Web Services. Utöver detta belyses vilka problem som måste lösas för att 
realisera användandet av denna Web Services-teknik baserad på en befintlig tjänst. 

1.5 Avgränsning 
Till följd av det omfattande teoretiska utredningsarbetet kommer inga prototyper att 
framställas, annat än på ett teoretiskt plan. För att öka förståelsen och samtidigt stärka 
kredibiliteten kommer dock vissa grundläggande programmeringslösningar att både 
testas och presenteras. Fokus i detta arbete ligger på tjänsten MapService. Location-
Service och RouteService kommer inte att behandlas. 

1.6 Disposition 
Kapitel 1 består av inledningskapitlet där bakgrund, problemformulering, syfte, mål 
och avgränsning ger en beskrivning av vad detta examensarbete utgörs av. 
 
Kapitel 2 utgörs av metoddelen som innehåller en presentation av det sätt på vilket 
arbetet bedrivits för att nå en lösning på de problem, syfte och mål som formulerats i 
det första kapitlet. 
 
Kapitel 3 rätar ut ett antal frågetecken gällande Web Services som kapitel 1 givit 
upphov till. I detta kapitel, Web Services i Teorin, behandlas Web Services och alla 
tillhörande beståndsdelar på ett teoretiskt plan. 
 
Kapitel 4 är ämnat att lägga en grund för det empiriska arbetet, samt identifiera saker 
relevanta för området. I detta kapitel sätts det arbete som detta examensarbete utgör i 
relation till ett antal begrepp och för området relevanta teorier.  
 
Kapitel 5 utgörs av det empiriska arbete som bedrivits baserat på fakta presenterad i 
tidigare kapitel. Syftet med detta kapitel, Web Services i Praktiken, är att leda läsaren 
mot ett uppfyllande av detta examensarbetes syfte och mål. 
 
Kapitel 6 innehåller de slutsatser kapitlet Web Services i Praktiken ger upphov till. 
Vad det gäller återkopplingen till frågeställning och målformulering sammanfattas här 
vad som framkommit under arbetet. 
 
Kapitel 7 innehåller en avslutande diskussionsdel som behandlar både resultat och 
metod. Dessutom presenteras här förslag på fortsatt forskning. 
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2 Metod 

Syftet med detta kapitel är att beskriva den metod som använts för att genomföra detta 
examensarbete. Den metod som nedan presenteras är ingen beprövad metod, utan en 
egen metod, baserad på fyra steg, som syftar till att lösa den uppgift som utgör detta 
examensarbete.  

2.1 Översiktlig metodbeskrivning 
Ett antal metodsteg ligger till grund för hur detta arbete bedrivits. Dessa steg som 
presenteras nedan har bearbetats parallellt under arbetets gång.  

 
Metoddel                   Resulterar i 
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Vad det gäller målet med detta examensarbete utgjordes detta inledningsvis i 
huvudsak av att kartlägga fenomenet Web Services och skapa (koda) en Web 
Services-prototyp baserad på den befintliga tjänsten MapService. Fokus har med tiden 
flyttats mot en mer teoretisk inriktning, där kodningen har fått träda tillbaka till fördel 
för analyser på ett mer teoretiskt plan. Detta har inneburit ett antal smärre 
modifikationer av målet med detta examensarbete. Syftet har dock inte påverkats av 
detta faktum. 
 
Problem, syfte och mål gav upphov till ett antal frågor som måste besvaras. Dels 
gällande SWEGIS system och tjänster, men framför allt uppenbarade sig en helt ny 
värld bestående av väldigt många Web Services-termer. För att reda ut dessa frågor 
och begrepp inleddes en datainsamling. Metoder för detta presenteras nedan. 

2.3 Datainsamling 
Vad det gäller SWEGIS hanterades kommunikationen till stor del via e-mail, men 
även samtal via telefon, samt ett planeringsmöte på SWEGIS kontor i Göteborg. Den 
information som kommer av kontakten med SWEGIS är av systemkaraktär och 
presenteras därför under rubriken Kartläggning av system nedan. 
 
Vad det gäller granskningen av Web Services ligger en omfattande litteraturstudie till 
grund för det material som presenteras under kapitel 3, Web Services i Teorin. 
Merparten av detta material har hämtats från Internet. Dessa källor utgörs av seriösa, 
allmänt erkända organisationer. Utöver dessa Internetbaserade källor har ett antal 
böcker granskats i syfte att finna relevant information. Det fåtal böcker som faktiskt 
hittades finns representerade i referenslistan.   
 
Den datainsamling som bedrivits är av kvalitativ karaktär [5]. För att säkerställa en 
hög validitet gällande fakta och insamlad data på Web Services-området har metoden 
källtriangulering [5] tillämpats. Detta genom att varje specifikt ämnesområde (XML, 
WSDL, etc.) som presenteras i den teoretiska delen har stöd av två eller flera källor. 
Detta är ett effektivt sätt att stärka kvalitiativa undersökningar, som inte på samma sätt 
som kvantitativa undersökningar kan kontrollmätas [5].  
 
Utöver detaljerad information om Web Services sätts det arbete detta examensarbete 
utgör i relation till ett antal begrepp och teorier baserade på ett antal faktorer som 
presenteras i kapitlet Introduktion av relevanta teorier. Denna fas är ämnad att lägga 
en grund för, samt identifiera, ett antal saker relevanta för det empiriska arbetet. På 
denna punkt har inte metoden källtriangulering utövats på samma konsekventa sätt 
som i föregående kapitel. Detta eftersom det aktuella kapitlet inte enbart utgörs av 
hårda fakta, utan bitvis av material av en mer filosofisk karaktär.  
 
För att få en inblick i hur Web Services-teknik praktiskt kan tillämpas har jag valt att 
studera ESRI’s ArcWeb Service. Denna studie återges i en kortfattad teoretisk version 
under rubriken med samma namn. 

2.4 Kartläggning av system  
Via samtal med handledaren på SWEGIS, VD Mikael Elmquist, har kundernas 
användarbehov och befintliga systemstrukturer kartlagts. Detta i syfte att klargöra hur 
en användare kan använda den befintliga tjänsten MapService, vilken är viktig 
information i arbetet med att utreda hur en Web Services kan baseras på denna tjänst. 
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Denna information har inhämtats genom dokument, vilka tillhandahållits av SWEGIS. 
Dessa dokument innehåller systeminformation och specifikationer gällande den 
aktuella tjänsten, MapService. Dessa dokument finns refererade i referenslistan. En 
viktig detalj på detta område är det DTD som listas i appendix 9.2. All denna 
information som inhämtats via metodsteget kartläggning av system, utgörs således av 
fakta gällande hur tjänsten MapService är uppbyggd och fungerar. Denna fakta 
bearbetas i det empiriska arbete som bedrivs i kapitlet Web Services i Praktiken. 

2.5 Empiriskt arbete 
Det empiriska arbetet är vad som presenteras i kapitlet Web Services i Praktiken. Till 
grund för detta kapitel ligger den information som genererats utifrån tidigare kapitel.  
 
Här behandlas och analyseras de begrepp som introducerades i Inledningen och 
sedermera behandlades på ett teoretiskt plan i Web Services i Teorin. De informatik-
relaterade teorier och begrepp som introducerades i kapitel 4, Introduktion av 
relevanta begrepp, kommer här att bearbetas och ingå i det lösningsförslag som 
utarbetas i detta empiriska kapitel. 
 
Kapitlet Web Services i Praktiken innehåller vissa kodbaserade fakta och tekniska 
beskrivningar. Syftet med detta är att bevisa att saker fungerar som jag säger att de 
gör. Men även att förtydliga och förklara saker som är grundläggande för den som 
skall bruka eller skapa en Web Services.  
 
Metoder för implementation och testning valdes utifrån följande kriterier: 
 

 Fakta och resultat förundersökningen genererat. 
 SWEGIS önskemål. 
 Personliga förkunskaper. 

 
De verktyg som slutligen användes i det empiriska arbetet presenteras med en kortare 
motivering här: 
 

 IIS Server: En förutsättning för att kunna använda .NET som verktyg under 
det empiriska arbetet. Detta eftersom en Web Services måste vara ansluten till 
Internet för att kunna kommunicera med omgivningen. En IIS server ger 
dessutom fördelen att en vanlig PC kan fungera som en server. Vilket ger 
möjlighet att via HTTP logga in på en fysiskt avlägsen dator via IP nr. Således 
fördelaktigt vid testning av applikationer och Web Services.  

 Microsoft Visual Studio .NET: En plattform för applikationsutveckling. 
 Alla bilder har skapats och/eller redigerats med bildbehandlingsprogrammet 

Photoshop 7.0. 
 Browser: Internet Explorer. 
 Databas: Tillgång till SWEGIS tjänster via personligt användarkonto. 
 Programmeringsspråket C#. 

 
De verktyg som presenteras ovan utgör grunden för vad som krävs för att realisera den 
nya, Web Services-baserade tjänsten. Varje punkt ovan hade kunnat ersättas med 
alternativa metoder. Att valet föll som det gjorde beror på de kriterier som specificeras 
ovan. Hur detta empiriska arbete bedrivits presenteras i kapitel 5, Web Service i 
Praktiken. Men, teori kommer före praktik. Först ut: Web Services i Teorin. 
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3 Web Services i Teorin 

I detta avsnitt beskrivs vad en Web Services är, vilka tekniker som ligger till grund för 
denna typ av system samt hur dessa tekniker fungerar. 
 
Läsningen kommer längre fram i detta kapitel att bli detaljerad och behandla en 
mängd tekniska specifikationer. För att öka förståelsen för vad som komma skall 
inleds detta kapitel med en introduktion till Web Services.  

3.1 Introduktion till Web Services 
En Web Services är ett nätverk bestående av distribuerade datanoder. Dessa noder 
utgörs av lösa moduler [27] i form av applikationer och servrar. I regel utför varje nod 
en funktion som kan integreras som en del av en större applikation. Denna funktion 
kan användas av den som har tillgång till ett visst nätverk, som inte nödvändigtvis 
behöver vara Internet. Tekniken, som kom i början av 1999, kan med fördel användas 
av alla distribuerade system, t.ex. trådlösa nätverk och mobiltelefoner. 
  
Både slutanvändare och applikationsutvecklare kan använda funktionalitet och data i 
sina egna syften, detta utan att behöva skapa eller lagra funktionaliteten lokalt. Detta i 
sin tur leder till besparingar av både tid och diskutrymme. Det Web Services 
representerar är egentligen en ny plattform, där utvecklare kan bygga samma 
distribuerade applikationer de alltid gjort, men nu med extra fokus på kompatibilitet.  
 
Teknologin utnyttjar den infrastruktur Internet är uppbyggd av för att distribuera ut 
tjänster. Syftet är att på ett enkelt och standardiserat sätt tillåta kunder att hitta och 
använda tjänster via Internet. Grunden till dessa standardiserade metoder stavas XML, 
eXtensible Markup Language [57].  
 
Tillsammans utgör de XML-tekniker som kommer att behandlas i detta arbete en 
komplett plattform för distribuerad applikationsutveckling med en hög grad av 
kompatibilitet. Specifikt måste Web Service-plattformen leverera följande [57]: 

  
 Ett standardformat för datarepresentation (XML via SOAP) 
 Ett standardspråk för att beskriva data (WSDL) 
 En standardmekanism för sökning (UDDI)  

 

 
FIGUR 3.1. STRUKTUREN FÖR HUR [22] ETT WEB SERVICES-SYSTEM ÄR UPPBYGGT. 
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De huvudsakliga standarder som används för Web Services presenteras nedan. Dessa 
beståndsdelar, som alla syntaktiskt representeras av XML, hanterar och möjliggör en 
intelligent kommunikationen mellan alla noder som grundar sig på Web Service-
arkitekturen och är anslutna till ett givet nätverk.  

 
SOAP –  Simple Object Access Protocol. 
WSDL – Web Services Description Language. 
UDDI – Universal Description, Discovery, and Integration. 

 
Web Services-arkitekturen innefattar tre roller [28]: 
 

 Klient – Brukar en Web Services-tjänst med hjälp av SOAP.  
 Service – Den som erbjuder en tjänst gör detta genom ett WSDL-dokument. 
 Broker – Publicerar tjänster via UDDI-registret. 

 
För att hitta en Web Services görs en förfrågning till UDDI-registret. Exempelvis skall 
en användare med hjälp av UDDI kunna fråga efter alla Web Services som handlar om 
ett visst område, e.g. kartor som finns på nätet och är gratis. Genom UDDI-registret 
får den sökande tillgång till ett WSDL-dokument som beskriver tjänstens gränssnitt 
och var tjänsten står att finna (URL). Genom denna information kan användaren skapa 
en applikation innehållande den funktionalitet aktuell tjänst har kapacitet att leverera. 
Via SOAP och HTTP-protokollet skickas parametrar från applikationen till Web 
Servicen, och användaren får i retur den anropade funktionens värde. Vad detta värde 
består av avgörs givetvis av den aktuella Web Servicen. Det kan vara en kartbild, ett 
nummer, eller vad som helst.  
 
En Web Services kan liknas [55] vid ett objekt som kan exponeras via WSDL-
gränssnittet. Åtkomst kan ske över Internet via SOAP-protokollet. Detta ger att alla 
Web Services-komponenter i grund och botten fortfarande har ett server/klient 
förhållande. Denna lösa arkitektur möjliggör en ny och lovande lösning vad det gäller 
implementation av komplexa applikationer, så som ett distribuerat GIS (Geografiskt 
Informationssystem), eller ett ITS (Intelligenta transportsystem och tjänster), som ofta 
har vissa av sina beståndsdelar utspridda [18]. 
 
I denna uppsats presenteras mycket fakta gällande Web Services. Vad som delvis 
underlättar och gör det lite enklare att ta till sig alla dessa detaljer, är att merparten av 
de protokoll och standarder som används har en gemensam nämnare. Nämligen vad 
kommer att granskas i nästa kapitel, det språk med vilket de arbetar. 

3.2 Språk, Syntax och Definitioner 
Det finns ett antal elementära detaljer det är viktigt att ha viss kunskap om för att 
kunna arbeta med Web Services. Den viktigaste, vilket allt annat på ett eller annat sätt 
bygger på eller relaterar till, är XML. Initialt granskas därför eXtensible Markup 
Language.  

3.2.1 XML 
Utvecklingen av XML började 1996 [71] och togs sedermera upp på W3C’s rekom-
mendationslista. Språket har liksom HTML sitt ursprung i SGML (Standard 
Generalized Markup Language) och kan sägas vara ett metaspråk, alltså ett språk som 
används för att beskriva olika fenomen. XML är således inget programmeringsspråk 
[6], utan en uppsättning regler med vilka data kan beskrivas och struktureras. 
Ursprungligen var intentionen att skapa ett språk lämpat för att definiera nya 
dokumentformat på Internet [47]. I takt med att användandet av XML blivit mer 
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utbrett är det numer accepterat att XML används till att beskriva fler [47] saker än 
bara dokumentformat, nämligen strukturerad data. Exempel på sådan användning kan 
vara filer innehållande konfigurationsinställningar och nätverksprotokoll. 
 
Både HTML och XML-dokument består av element innehållande start och stop 
<taggar>. Det finns dock stora skillnader mellan de båda. Exempelvis är XML ”case 
sensitive” och gör följaktligen skillnad på stora och små bokstäver, medan HTML inte 
har några sådana begränsningar. Begreppet ”wellformedness” [47] som introducerats 
med XML innebär att den lösa typningen i HTML stramas upp en aning. Ett exempel 
på detta är att alla attributvärden måste vara inom situationstecken, medan det i HTML 
går lika bra med en apostrof. Den största skillnaden mellan HTML och XML ligger 
dock i att HTML har en mängd fördefinierade metoder och attribut med uttalade 
användningsområden [47]. I XML är det mer eller mindre upp till användaren att 
definiera och anpassa element efter eget behov. Det finns dock ett antal funktioner 
definierade, exempelvis SOAP för nätverksprotokoll. Detta faktum att användaren kan 
definiera och anpassa element efter egna behov ställer vissa krav på strukturens 
utformning. Hjälpmedel på detta område finns i form av DTD och XML Schema som 
behandlas på nästa sida. 
 
Eftersom XML är textbaserat kan en fil editeras med valfri texteditor. Det faktum att 
XML är plattformsoberoende är antagligen ytterligare en anledning till dess ökande 
popularitet. XML utgör som tidigare poängterats grunden för ett antal funktioner som 
används av Web Services-tekniken. En viktig del är namespace, varför så är fallet 
belyses nedan. 
 
Namespace  
I arbetet med XML-dokument och applikationer som brukar XML kombineras ofta 
små delar från olika objekt till ett dokument. Detta på samma sätt som den ordinäre 
programmeraren kombinerar olika klasser och metoder. Ett vanligt resultat av detta är 
namnkonflikter, då element med samma namntaggar kan ha olika innebörd. Detta kan 
normalt vara fallet då en applikation brukar funktionalitet från flera olika Web 
Services. Lösningen på detta problem är specifikationen [63] XML namespace, som 
gör det möjligt att definiera ett elements innebörd och innehåll inom ett specificerat 
namespace.  
 
Ett namespace, som deklareras genom prefixet xmlns, kan exemplevis identifiera om 
ett adress-element avser en postadress, e-mail eller IP-adress. Exempelvis [59], vid 
deklarationen av följande namespace: 

 
<xmlns:flash=www.flashcreative.com/widgets> 

 
Här innebär <flash:widget> att taggen kommer från det namespace som deklarerats av 
flashcreative. Därför kan taggen inte blandas ihop med <ibm:widget> eller någon 
annan widget som förekommer i ett dokument. Det är på detta sätt fullt möjligt [63] att 
kombinera både element och attribut från olika namespace utan namnkrock som 
resultat.  
 
Ett begrepp som här introduceras i samband med namespace är Uniform Resource 
Identifier, URI. Detta är en metod [15] som används för att namnge och hitta adresser 
på Internet. Uniform Resource Identifiers utgörs av textsträngar som kan identifiera 
element, e.g. dokument och filer på webben, och göra dem tillgängliga genom 
exempelvis HTTP och FTP. På samma sätt som en URI egentligen bara är en sträng 
innehållande en referens till ett objekt är ett XML namespace på samma sätt inget 
märkvärdigare än textsträngar [54] som används för att identifiera element och attribut 
i ett dokument.  
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Värdet av xmlns-prefixet (se exempel ovan) är alltså [63] en URI-adress som 
definierar det namespace där det aktuella elementet ursprungligen deklarerats. 
Förenklat uttryckt fyller prefixet funktionen av en variabel som innehåller den 
fullständiga sökvägen till det namespace som används. Detta prefix utgör vad som 
vanligen benämns som Qualified Name [9]. Ett dokument som beskriver bildelar kan 
kvalificeras av ett URI, och ett gällande böcker av ett annat. Det är alltså fullt möjligt 
att ha flera namespace definierade i ett dokument.  
 
Ett namespace kan [4] definieras i alla element. Deras scope är det element där de 
definieras, samt alla ärvande element. Detta är viktigt att tänka på eftersom namespace 
inte alltid deklareras i början av ett XML-dokument. För att undvika förvirring bör 
[63] alla namespace deklareras vid root-elementet och unika prefix bör användas. 
Detta i enighet med exemplet i figur 3.5. 
 
Namespace kan deklareras [43] explicit eller default. Vid en explicit deklaration 
används tidigare nämnda prefix. Explicita deklarationer är användbara när element 
från flera olika namespace används i samma dokument eller applikation. En default 
deklaration saknar prefix och kungör att samma namespace används för alla element i 
det aktuella scopet. Genom att definiera ett default namespace slipper man [63] ange 
vilket namespace varje variabel och element tillhör. Alla namn som saknar ett 
namespace-prefix tillfaller då detta default namespace. För att casta om ett element 
eller en variabel till ett annat namespace än det som angetts som default måste [63] 
detta ske explicit. 
 
En URI är vanligen en URL som pekar på ett DTD eller XSD, men eftersom en URI 
enbart är en identifierare är det inte säkert [4] att det pekar på något. Den behöver inte 
göra det, vilket kommer att påvisas i kapitel 5.  
 
Namespace gör det dessutom möjligt [49] att använda mer än ett XSD i ett dokument. 
Detta och en mängd andra detaljer gällande DTD och XML Schema behandlas nedan. 
 
DTD VS. XML Schema 
När data sänds mellan två parter är det viktigt att bägge har samma uppfattning om 
innehållet. Genom ett XSD-dokument (XML Schema Definition) beskrivs innehållet 
på ett sätt som båda kan förstå. Samma sak gäller för föregångaren DTD. Ett DTD 
(Document Type Definition) bestämmer [71] vilken struktur ett meddelande måste ha 
för att vara giltigt. DTD:er har dock vissa svagheter. Exempelvis deklareras i SOAP 
specifikationen [50] att ett DTD inte får förekomma i ett SOAP-meddelande. För att 
täcka upp dessa svagheter har XML Schema Definition skapats och kommer enligt 
vissa [67] att ersätta DTD inom en snar framtid.  

 
Den kanske största fördelen XSD besitter är, som namnet antyder, att den syntaktiska 
gramatiken är baserad på XML. Detta ger fördelen [71] att den som redan kan XML 
lätt kan bruka tekniken, och inte som i fallet med DTD, måste lära sig ett helt nytt 
typdefinitionsspråk.  
 
Vi börjar här med att granska DTD för att sedan gå över till XSD. En DTD kan [71] 
antingen infogas i XML-dokumentet eller placeras i en separat fil. I de fall DTD:n 
placeras i XML-dokumentet kallas den för en intern DTD. Ligger den i ett separat 
dokument kallas den en extern DTD. Fördelen med att placera DTD-definitioner i en 
separat fil är givetvis att den då kan användas till ett godtyckligt antal dokument. Att 
DTD:er placeras direkt i XML-dokumentet är av ovan nämnda anledning inte speciellt 
vanligt [71]. 
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Nedan granskas hur ett DTD-dokument både deklareras och används. Som grund för 
detta exempel presenteras för tydlighetens skull det synnerligen enkelt utformade 
XML-dokumentet, exempel.xml i figur 3.2. 
 
<exempel> 
  <to>Mr X</to> 
  <from>Mr Y</from> 
  <heading>reminder</heading> 
  <body>some text</body> 
</exempel> 

FIGUR 3.2. ETT ENKELT XML-DOKUMENT [67]. 
 
Ett DTD som definierar elementen i figur 3.2. kan utformas enligt figur 3.3. I detta 
exempel refereras det till det externa DTD-dokumentet exempel.dtd.  
 
<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE exempel SYSTEM "exempel.dtd"> 
 
  <!ELEMENT exempel (to,from,heading,body)> 
  <!ELEMENT to      (#CDATA)> 
  <!ELEMENT from    (#PCDATA)> 
  <!ELEMENT heading (#PCDATA)>  
  <!ELEMENT body    (ANY)>  

FIGUR 3.3. DTD DEFINIERAR ETT GILTIGT XML-DOKUMENT [67]. 
 
Document type definitionen DOCTYPE måste [67] matcha namnet på root-elementet. 
Deklarationen i figur 3.3. är således giltig eftersom både DOCTYPE definitionen och 
root-elementet utgörs av namnet exempel. SYSTEM är ett reserverat ord som 
indikerar att DTD:n är privat. Detta betyder att den finns internt i ett nätverk som 
användaren måste ha tillgång till för att kunna använda detta DTD. PUBLIC följt av 
sökvägen till en domän ger [71] att allmänheten har tillträde till DTD dokumentet.  
 
Attribut deklareras i ett DTD med <!ATTLIST>, där det specificeras [67] vilket 
element attributet associeras med. I exemplet nedan deklareras attributet true i CCC 
elementet, med defaultvärdet “yes”. Ett attribut kan defaultdeklareras på följande [52] 
sätt: 

 
#DEFAULT value – Attributet har ett defaultvärde. 
#REQUIRED – Attribut värdet måste inkluderas I elementet. 
#IMPLIED - Attribut värdet måste inte inkluderas I elementet. 
#FIXED value - Attribut värdet är fixerat och kan således inte ändras. 

 
<!ELEMENT XXX (AAA? , BBB)> || Ett element följt av ? kan förekomma NOLL  
                               eller EN gånger. 
<!ELEMENT AAA (CCC , DDD*)> || Ett element följt av * kan förekomma NOLL   
                               eller FLERA gånger. 
<!ELEMENT BBB (CCC | DDD+)> || Ett element följt av + kan förekomma EN   
                               eller FLERA gånger. 
<!ELEMENT CCC (#PCDATA)>  || #PCDATA innebär att innehållet skall parsas 
<!ELEMENT DDD (#CDATA)> || #CDATA är vanlig text och skall inte parsas 
<!ELEMENT DDD (ANY)> || ANY kan som namnet antyder innehålla vad som helst 
<!ATTLIST CCC  
         true ( yes | no ) "yes"> ||  

FIGUR 3.4. DETTA ÄR EXEMPEL PÅ DTD-SYNTAX OCH DEFINITIONER [67]. 
 
I exemplet ovan [67] kan elementet XXX innehålla noll eller ett AAA element, följt 
exakt ett BBB element. Elementet AAA måste innehålla exakt ett CCC element, följt 
av ett godtyckligt antal DDD element. Elementet BBB måste innehålla antingen ett 
CCC eller minst ett DDD element. 
 
Detta ger en översiktlig bild gällande metoder för brukande av DTD och den 
beskrivande verksamheten går nu vidare till XSD (XML Schema Definition). XSD är 
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en XML-baserad vidareutveckling av DTD. Användningsområdet är detsamma, i.e. att 
beskriva den struktur ett dokument skall ha för att anses som giltigt. Vad som ingår i 
begreppet giltigt kan här sammanfattas i ett antal punkter: 
 

 Definiera element och attribut som kan förekomma i ett dokument. 
 Definiera vilka element som är subelement (barnelement). 
 Definiera subelementens ordning och antal. 
 Definiera om ett element är tomt eller om det kan innehålla text. 
 Definiera datatyper för element och attribut. 
 Definiera default och givna värden på element och attribut 

 
Nedan visas hur ett XML Schema (exempel.xsd) kan definiera elementen i figur 3.2. 
på föregående sida. Exemplet nedan är således en XSD-variant av tidigare presenterat 
DTD exempel.  
 
<?xml version="1.0"?> 
<xs:schema xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema || Ref XML Schema 
targetNamespace=http://www.w3schools.com || definierade element kommer från 
                                            detta namespace 
xmlns=http://www.w3schools.com || definierar ett default namespace 
elementFormDefault="qualified"> || varje instans av element deklarerat här  
                                   måste vara namespace qualified. 
<xs:element name="exempel"> || elementet exempel är av komplex 
    <xs:complexType> || typ eftersom det innehåller andra element. 
      <xs:sequence> 
 <xs:element name="to" type="xs:string"/> || syntax för def.  
 <xs:element name="from" type="xs:string"/> || av simpla typer som 
 <xs:element name="heading" type="xs:string"/> || inte innehåller 
 <xs:element name="body" type="xs:string"/> || andra element 
      </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
</xs:element> 
</xs:schema> || <schema> elementet är roten till varje XML Schema 

FIGUR 3.5. SAMMA ELEMENT SOM I FIGUR 3.2 DEFINIERAS  MED XSD [67]. 
 
I figur 3.5. deklareras elementet exempel som en komplex typ. Definitionen av en 
komplex typ är [67] ett element innehållande andra element och/eller attribut. Alla 
attribut deklareras i detta exempel som simpla typer. Enbart komplexa typer kan 
innehålla attribut och andra element. Ett simpelt element är ett XML-element som 
varken kan innehålla attribut eller element, endast text. Text kan dock vara av en 
mängd olika typer, definierade i XML Schema Definitionen  

 
Nu har både Document Type Definition och efterföljaren XML Schema Definition 
avhandlats. De båda används i syfte att kontrollera att den meddelandestruktur ett 
dokument har är korrekt. Nästa kapitel behandlar det protokoll med vilket dessa, nu 
kontrollerade dokumenten, transporteras mellan sändare och mottagare, nämligen 
SOAP. 

3.3 Kommunikationsprotokoll 
Den bärande kraften bakom Web Service-kommunikationen är resultatet av det både 
unika och ovanliga samarbetet [2] mellan Canon, IBM, Microsoft och Sun. Detta 
internationella XML-baserade standardprotokoll underlättar kommunikationen mellan 
applikationer skrivna i olika programmeringsspråk och placerade på olika plattformar. 
Den som har läst noga vet att det handlar om Simple Object Access Protocol, SOAP. 

3.3.1 SOAP 
En av fördelarna med SOAP är att protokollet brukar öppna standardportar, viket 
innebär att brandväggar inte kommer att blockera trafiken. SOAP definierar i sig själv 
ingen [7] semantik, vare sig gällande kodning eller implementation. Det som erbjuds 

 12



[20] är snarare en metod att skicka meddelanden mellan applikationer, samt att utbyta 
information i en distribuerad miljö. SOAP ersätter inte [7] på något sätt HTTP-
protokollet, utan använder HTTP, HTTPS eller FTP som transportmedel. Denna lösa 
struktur gör att SOAP kan brukas på ett antal olika sätt. Från meddelanden till RPC. 
Innebörden av detta behandlas vidare på nästa sida. 
 

 
FIGUR 3.6. ETT SOAP-MEDDELANDE BESTÅR AV TRE XML-ELEMENT [2]. 

 
Som figur 3.6. förtydligar utgörs huvuddelen i ett SOAP-meddelande av elementen 
Envelope, Header och Body. Dessa element presenteras nedan. Utöver dessa tre 
element finns också [56] Fault-elementet definierat i SOAP-specifikationen. Detta 
element behandlas på sidan 15. 
 
Envelope (som måste finnas)  
The Envelope [2] är det översta elementet i det XML-dokument som utgör SOAP-
meddelandet. Namnet är “Envelope” och detta element måste finnas i ett SOAP-
meddelande. Namespace-deklarationer kan finnas i detta element, och gör det 
vanligen, såväl som andra attribut. Om andra attribut finns måste de ha ett giltigt 
namespace, vara som tidigare diskuterats, namespace-qualified. 
 
Header (som kan finnas) 
Ett exempel på vad som kan implementeras i header-elementet är verifikations och 
transaktionshantering. Header-elementet kodas som första subelement till Envelope- 
elementet. Element som ligger direkt under Header-elementet kallas Header Entries. 

 
Body (som måste finnas) 
Body-elementet utgör en mekanism för utväxlande av information. Body-elementet 
kodas som ett direkt subelement till Envelope-elementet. Om dokumentet innehåller 
en header måste Body följa direkt på Header-elementet. Alla subelement som ligger 
direkt under Body-elementet kallas Body Entries och kan vara godtyckliga 
egendefinierade XML-element.  
 
Efter denna inblick i ett SOAP-meddelandes utformning och vilka element det kan och 
skall innehålla, kommer nästa naturliga länk i den kommunikationskedja som här 
presenteras. SOAP-kommunikationen kan nämligen ske på två olika sätt. Document 
Style och RPC (Remote Procedure Call) Style. 
 
Document Vs RPC style 
De vanligaste [14, 48] kombinationerna vad det gäller användning av SOAP är RPC 
och Document Style. Tidigare fanns även RPC/encoded, men denna variant har nu 
svartlistats [38] av WS-I. WS-I står för Web Services Interoperability Organization. 
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Denna organisation [70] arbetar med, som namnet antyder, att skapa en ökad 
interoperabilitet mellan Web Services. Detta genom att förespråka allmänt vedertagna 
standarder, som exempelvis XML och SOAP. WS-I behandlas ytterligare i kapitel 3.5. 
Säkerhet, tillgänglighet och betalning. 
 
SOAP RPC style är den metod som är enklast [14] att använda. Då denna metod 
används anropar en applikation en Web Services med de nödvändiga parametrarna. 
Vilka de nödvändiga parametrarna är kan användaren utläsa av det WSDL-dokument 
som förknippas med Web Servicen. SOAP konverterar [14] dessa parametrar till 
XML, packar in parametrarna [48] i body-elementet, och skickar dessa parametrar till 
Web Servicen. Det svar som aktuella inparametrar resulterar i kodas om [14, 48] till 
lämpliga objekt och levereras tillbaka till den anropande funktionen i användarens 
applikation. SOAP gör med andra ord jobbet åt användaren. 
 

 
FIGUR 3.7. KOMMUNIKATIONEN SKER RPC STYLE [2]. 
  
SOAP Document style innebär [14, 48] att hela XML-dokument skickas till Web 
Servicen utan att returvärde måste levereras. Med denna metod måste användaren 
definiera [14, 48] allt det som SOAP hanterar åt RPC användaren. Denna metod följer 
således inte den vanliga call/response semantiken som en programmerare är van vid. 
 

 
FIGUR 3.8.KOMMUNIKATIONEN SKER DOKUMENT STYLE [2]. 
 
Vilken av ovanstående metoder som än används sker följande då ett meddelande 
skickas från sändare till mottagare:  
 
När ett metodanrop kommer in kontrollerar servern SOAP-meddelandet och avgör 
vilken metod som ska anropas och vilken data som har skickats med som inparameter 
i meddelandet. Servern ser till att rätt metod anropas och paketerar eventuellt resultat i 
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ett SOAP-meddelande som returneras till klienten via HTTP. I det fall ett fel uppstår 
returneras ett SOAP Fault-meddelande i stället för efterfrågad data.  
 
Detta felmeddelande kodas enligt regler gällande fault-elementet, vilket presenteras 
nedan. Ett svar kan aldrig innehålla både funktionsresultat och ett felmeddelande. 
Antingen processades informationen och resultatet levereras eller så presenteras ett 
felmeddelande, ett fault-element. 
 
SOAP Fault element 
Fault-elementet används för att sända fel och/eller statusinformation i ett SOAP- 
meddelande. Om det finns ett fault-element får det bara förekomma en gång, och det 
måste [7] kodas som en Body-entry, vilket innebär att ett fault-element skall placeras i 
body-elementet. Fault-elementet [56] har fyra fördefinierade subelement:  
 
Faultcode: Detta element utgör en metod som kan användas för att lokalisera fel.  

 
Faultstring: Används för att ge en begriplig förklaring, i klartext, gällande felets 
karaktär. Denna del måste finnas i ett SOAP Fault element.  

 
Faultactor: Ger information angående källan till problemet. Likheter finns med 
SOAPActor-attributet, men istället för att visa vart meddelande skulle skickas 
presenteras källan till problemet. Värdet på Faultactor är således en URI som 
identifierar felkällan. 

 
Detail: Detta element bär information om applikationsfel som är relaterade till Body-
elementet i de fall Body-elementet inte kunde processas. Fel relaterade till Header-
entries skall hanteras i Header-entries. Finns inget detail-element i Fault-elementet 
tyder detta på felet inte är Body-relaterat. Detta kan således vara till stor hjälp för att 
få reda på om Body-elementet kördes eller inte.  
 
Detta var en beskrivning av SOAP och dess olika beståndsdelar som både hanterar och 
möjliggör kommunikation mellan applikationer och Web Services. Tidigare 
beskrivningar har inkluderat det språk som används för denna kommunikation, i form 
av XML, samt metoder för att styra denna kommunikation i form av namespace och 
XSD. Turen har nu kommit till att undersöka vad denna kommunikation faktiskt kan 
utgöras av. 

3.4 Skapa, Söka och Registrera 
Web Services använder XML för att beskriva de metoder, parameterlistor och 
returvärden en tjänst besitter och kan leverera. Nämnda detaljer specificeras 
grammatiskt med WSDL (Web Service Definition Language). Ett WSDL-dokument 
[51] beskriver var en Web Service finns och vad den har kapacitet att göra. Dessa 
WSDL-dokument kan en användare både registrera och få tillgång till via UDDI- 
registret. UDDI står för Universal Description, Discovery and Integration och är [57] 
en standard för hur information om Web Services skall lagras, för att sedan kunna 
hittas.  
 
UDDI-noden kan sägas vara en metadataserver med en förteckning av tillgängliga 
tjänster. En användare kan söka en UDDI-katalog, som kan liknas vid ett SOAP-
baserat API som gör det möjligt för användare att söka och finna Web Services. 
Sökning kan här ske enligt sökmotorprincipen, med ett grafiskt gränssnitt.  
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FIGUR 3.9. WEB SERVICES REGISTRERAS  SÅ ATT DE KAN LOKALISERAS OCH ANVÄNDAS [31]. 
 
Som förtydligas i figur 3.9. publicerar en innehavare av en Web Services sin tjänst i 
UDDI-registret. Applikationsutvecklare söker UDDI-registret och hittar information 
om Web Services. Via UDDI får applikationsutvecklaren tillgång till dokumentation 
gällande tjänsten. Enkelt uttryckt fungerar det så att man söker UDDI-registret efter en 
tjänst och finner ett WSDL-dokument. Dessa två fenomen, WSDL och UDDI kommer 
att behandlas i följande två kapitel med samma namn. Efter dessa två kapitel följer ett 
avsnitt som behandlar några av de toolkits som kan användas för att skapa en Web 
Services, eller applikationer som använder funktionalitet från en eller flera Web 
Services. 

3.4.1 WSDL 
Web Services Definition Language är det medel [13] med vilket gränssnittet till en 
tjänst definieras. Notationen som används i ett WSDL-dokument baseras på XML, 
vilket betyder [69] att det är programspråksoberoende och inte heller begränsat till en 
viss plattform. Informationen i detta WSDL-dokument avslöjar vad en Web Services 
kan göra och hur den skall användas. Hur ett WSDL-dokument kan vara utformad 
presenteras i appendix och behandlas dessutom ytterligare i kapitel 5.  
 
Ett WSDL-dokument är [66] en specifik typ av XML Schema som används för att 
beskriva vilka former ett XML-meddelande kan anta utan att orsaka problem hos 
mottagaren. Den som använder toolkit kan med hjälp av WSDL generera stubbklasser 
som gör det lättare att anropa en Web Services. Då en Web Services skapas med 
Visual Studio .NET, som är ett av de toolkits som kommer att presenteras i punkt 
3.3.3, genereras ett WSDL-dokument automatiskt. Detta dokument innehåller som 
tidigare påpekats fakta som visar Web Servicens egenskaper. Dessa egenskaper finns 
representerade i WSDL-dokumentet i form av ett antal element som presenteras på 
nästa sida. 
 
Strukturen i ett WSDL-dokument kan sägas vara indelad [2] i abstrakta och konkreta 
definitioner. De abstrakta elementen utgör abstrakta definitioner av Web Servicens 
Interface, som kan liknas vid ett API som beskriver tillgängliga metoder och deras 
utformning. De konkreta definitionerna beskriver konkreta detaljer gällande hur de 
abstrakta interfacen skall mappas till konkreta meddelanden. Dessa operationer 
hanteras vanligen automatiskt [2] av underliggande infrastruktur, i exempelvis ett 
toolkit, inte av kod i applikationer. 
 
Följande information kan kanske uppfattas som väldigt teoretiskt. Vissa kan kanske 
till och med tycka att det till stor del utgör värdelöst vetande. Men, det kommer en tid 
då det kan bli nödvändigt att förstå, inte all den information som presenteras nedan, 
men stor del av den. I det här fallet kommer denna tid redan i kapitel 5.  
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FIGUR 3.10. WSDL-STRUKTUREN ÄR INDELAD  I ABSTRAKTA OCH KONKRETA DEFINITIONER [2]. 
 
Hur ett WSDL-dokument struktureras [13] och vilka element som används för att 
definiera en Web Services granskas närmare här. 
 

 Types: Definierar de datatyper som används i meddelandet. 
 Message: En abstrakt definition av den data som skickas.  
 Operation: En abstrakt beskrivning av vad en tjänst kan göra. 
 PortType: En uppsättning abstrakta operationer, där varje operation 

associeras till ett input eller output meddelande.  
 Binding: Specificerar konkreta protokoll och dataformat för de operationer 

och meddelanden som definierats för en specifik portType 
 Service: Används för att aggregera en samling relaterade portar. 
 Port: En specificerad adress till en binding, definierad som en kombination 

av en binding och nätverksadress. 
 
De element som listas ovan är de huvudsakliga [13] elementen som används för att 
beskriva en Web Services. Deras exakta funktion och hur de relaterar till varandra 
presenteras här i tur och ordning.  
 
Types: 
Innehåller typdefinitioner definierade av ett XSD. Officiellt går det att använda andra 
typdefinitionsspråk, detta är dock inte [58] att rekommendera. I de fall en tjänst brukar 
komplexa datatyper skall [34] dessa definieras i <types> taggen. 
 
Message: 
Message-elementet definierar [58] ett meddelande som kan fungera som antingen en 
operations input eller output. Ett <message> innehåller [34] informationen som utbyts 
mellan användare och Web Services. En vanlig kommunikation har två meddelanden, 
ett för request (in) och ett för response (ut). Varje message kan ha noll eller flera delar, 
där varje del kan ha ett namn och en typ. När WSDL beskriver ett objekt mappas varje 
del till ett argument i ett metodanrop. Om en metod är void-deklarerad returneras ett 
tomt message. Detta följer således allmängiltig programmeringslogik, i.e. void ger 
inget returvärde, medan string returnerar en variabel av typen string.   
 
Interface(portType): 
Elementet portType definierar en grupp av operationer. En vanligare beteckning på 
detta fenomen är interface. Ordet portType kommer att bytas ut mot Interface, och har 
så gjorts i WSDL 1.2 specifikationen. Varje portType måste namnges så att det går att 
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referera till det från resten av dokumentet. En portType anses abstrakt eftersom 
representationen inte fastställs förrän en binding appliceras. En <portType> svarar mot 
[34] ett set av en eller fler operationer. När WSDL beskriver objekt mappas varje 
<operation> till en metod (funktion) och varje <portType> mappas till ett interface 
eller en klass. 
 
Operation: 
Varje <operation> element innehåller en kombination av input och output <messages> 
element. Om det finns ett output element är det möjligt att ha med ett av de tidigare 
presenterade Fault elementen. De olika kombinationerna av input och output element 
benämns [58] Message Exchange Patterns.  
 
Bindings: 
Detta element beskriver de konkreta detaljer för användning av en specifik portType 
med ett visst protokoll. En binding måste tilldelas ett unikt namn så att det går att 
referera till det från resten av dokumentet. Binding elementet måste dessutom 
specificera vilken portType som beskrivs genom type attributet. [34] Det type attribut 
som finns i en <binding> måste motsvara namnet av en tidigare deklarerad 
<portType>.  

 
Services: 
Namnet på detta element utgörs av tjänstens namn. En <service> består av [34] en 
samling ports, där en <port> representerar en specifik binding för en specifik 
endpoint. Binding attributet en port har tilldelats måste motsvara namnet på en tidigare 
deklarerad <binding>.  Här anges även adress location, som är den URL genom vilken 
Web Servicen kan brukas. I <documentation> elementet kan vanlig text användas för 
att ge ytterligare information om tjänstens karraktär. 
 
På samma sätt som ett XML Schema tilldelas ett namespace, måste [58] även ett 
WSDL-dokument ha ett namespace. Allting som definieras (message, portType etc.) i 
WSDL-specifikationen blir en del av WSDL-definitionens namespace, definierat av 
attributet targetNamespace. 
 
Efter denna presentation av WSDL-definitioner återgår vi till hur WSDL-tekniken 
praktiskt kan användas i en Web Services. Kommunikationen sker som tidigare 
fastställts via SOAP-protokollet och varje Web Services definierar sin funktionalitet 
via ett WSDL-dokument. Detta WSDL-dokument kan genom registrering i UDDI-
registret lokaliseras [1] av användare som söker detta register. UDDI:s beståndsdelar 
och funktionalitet granskas nedan. 

3.4.2 UDDI 
UDDI-registret kan sägas vara en metadataförteckning över tillgängliga tjänster. En 
sökmotor typ Google, där det går att söka efter exempelvis karttjänster som har data 
över Borlänge. När önskad tjänst lokaliserats ger ett WSDL-dokument svar på vad 
tjänsten gör, var den finns och hur den används.  
 
UDDI är en Web Services i sig själv och kommunicerar med hjälp av SOAP. Tanken 
är att den serverstruktur UDDI bygger på skall efterlikna [2] DNS (Domain Name 
System) med root-servrar som andra replikerar ifrån. En mängd företag, exempelvis 
Microsoft och IBM, driver denna typ av servrar. Det är tillika fullt möjligt att bygga 
sin egen privata UDDI-server. Detta är dock inget vi här skall fördjupa oss i. I stället 
granskas UDDI-registrets struktur och olika byggstenar. 
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UDDI-registret har två [65] typer av klienter: företag som har registrerat sin tjänst och 
användare som brukar tjänsterna. Informationen i ett UDDI-register kan kategoriseras 
efter dess innehåll och vad de används för, ganska likt [2] strukturen i en vanlig 
telefonkatalog: 
 

 White pages: listor av organisationer, kontakt information (exempelvis telefon 
och mail), samt vilken typ av service dessa företag tillhandahåller. Faller 
under kategorin [65] businessEntity. 

 
 Yellow Pages: klassifikationer av både företag och Web Services. Genom de 

gula sidorna är det möjligt att söka efter Services baserat på den kategori den 
tillhör. Faller under kategorin [65] businessService. 

 
 Green Pages: beskriver genom referenser till tjänsteleverantörens site hur en 

Web Services kan anropas och användas. Faller under kategorierna [65] 
bindingTemplate och tModels. 

 
I UDDI-registret beskrivs en Web Service genom fyra olika huvudtyper [2] av 
information: 

 
 businessEntity – Beskriver en organisation som innehar Web Services. 

Företagets namn, adress och annan kontaktinformation. 
 
 businessService –  Detta element beskriver en grupp av relaterade Web 

Services som tillhandahålls av en businessEntity. En businessEntity kan 
inkludera flera businessService element, men en businessService tillhör en 
och endast en businessEntity. En businessService kan vanligen svara mot en 
typ av service, men denna typ av service kan mycket väl finnas på olika 
adresser, i olika versioner, skapade med olika protokoll bindings. Varje 
businessService innehåller en eller flera bindingTemplate som beskriver hur 
en Web Services kan lokaliseras och bindas. 

 
 bindingTemplate – Innehåller detaljerad information om hur en viss Web 

Service kan lokaliseras och användas. Adress till den plats där tjänsten finns 
tillsammans med annan detaljerad information. I denna information ingår 
referenser till dokument (tModels) som beskriver det interface och andra 
egenskaper aktuell Web Service innehar. Här definieras dessutom operation 
parametrar skall definieras, samt defaultvärden till dessa parametrar. En 
businessService kan inkludera flera bindingTemplates element (ett för varje 
interface eller adress), men en bindingTemplate tillhör en och endast en 
businessService. 

 
 tModels – Står för technical model och är en container som innehåller 

metadata. Exempelvis kan här finnas ett WSDL dokument innehållande 
serviceinterface, klassifikation, kommunikationsprotokoll eller semantiken för 
en operation.  

 
Nu har det presenterats en mängd fakta om WSDL-dokument som genom UDDI-
registret, eller via direktlänk, kan användas för att få tillgång till olika metoder en Web 
Services besitter. Hur detta WSDL-dokument kan användas i skapandet av en 
applikation skall nu granskas närmare. 
 
Inledningsvis vill jag poängtera att det finns två olika sätt att koppla ett WSDL-
dokument och dess tillhörande metoder till sin applikation. Det första (vilket inte 
kommer att behandlas här) är att manuellt skapa en proxy genom att skriva ett antal 
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DOS-kommandon. Alternativ två, det betydligt enklare alternativet, att använda ett 
toolkit, presenteras nedan. 

3.4.3 Toolkit 
Toolkits är en relativt ny företeelse och det finns flera olika varianter, exempelvis 
Microsofts SOAP Toolkit 3.0 [41] och The Mind Electric GLUE [31]. Varje toolkit 
har sina egna metoder, och fungerar på sitt eget sätt, men de generella metoderna är på 
det stora hela, liksom slutresultatet, det samma. 
 
Vad det gäller tillgänglighet finns vissa fördelar med Web Services-tekniken. De 
toolkits och utvecklingsmiljöer som kan användas tillsammans med Web Services- 
tekniken erbjuder stöd vid applikationsanvändning på en mängd områden. De två 
vanligaste utvecklingsplattformarna för Web Services är Microsofts Visual Studio 
.NET [42] och SUN’s motsvarighet, Javabaserade J2EE [53]. Dessa plattformar stöder 
kommunikation sinsemellan, vilket i första hand innebär att en applikation inte kräver 
modifiering för att en Java-klient skall kunna använda en .NET Web Services, och 
tvärt om. J2EE kommer inte att granskas närmare i detta arbete. Som exempel används 
istället Microsofts Visual Studio .NET, som har [42] inbyggt stöd för utveckling av 
exempelvis följande applikationer: 
 

 ASP.NET Web Services 
 ASP.NET Web Application 
 ASP.NET Mobile Web Application 
 Console Application 
 Windows Application 

 
Ovanstående miljöer för applikationsutveckling kan dessutom användas med ett antal 
olika programmeringsspråk, exempelvis: 
 

 Visual Basic 
 C# 
 J# 
 Visual C++ 

 
Applikationer skapade med ovanstående mallar kan genom att importera ett WSDL-
dokument kommunicera med en eller flera Web Services. 
 
Ett toolkit underlättar [30] implementationen av Web Services-funktionalitet. Detta 
eftersom kommunikationsprotokoll hanteras automatiskt. Ett WSDL-dokument fyller 
som störst funktion om det används tillsammans med ett toolkit. Detta eftersom ett 
toolkit kan [23] läsa ett WSDL-dokument, och utifrån detta skapa en 
innehållsförteckning där de metoder som finns tillgängliga i den aktuella Web 
Servicen presenteras. Så är fallet [42] med .NET. I en lista kan utläsas vilka metoder 
som finns tillgängliga i den Web Services applikationsutvecklaren arbetar mot. 
 
Toolkits är inget som måste användas utan finns där som hjälp till de som vill ha den. 
Det går utmärkt [31] att skriva sina egna taggar, men den metoden kommer inte att 
behandlas i detta arbete. 
 
Vad det gäller detta arbete så är det som tidigare konstaterats Microsoft Visual Studio 
.NET som brukats. Det som krävs för att infoga ett WSDL-dokument med hjälp av 
detta verktyg [42] är att i en drop-list välja kommandot add web reference och 
lokalisera WSDL-dokumentet. Efter utfört uppdrag finns de metoder som definierats i 
det aktuella WSDL-dokumentet tillgängliga (likt lokala metoder) på samma sätt som 
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exempelvis metoden Console.WriteLine finns tillgänglig för C# programmeraren som 
har anropat standardbiblioteket System via using-kommandot. Detta innebär således 
att när en web reference upprättats får användaren tillgång till de metoder Web 
Servicen erbjuder, på samma sätt som om Web Servicen skulle finnas på den egna 
datorn. Detta förfarande behandlas vidare i kapitel 5.  
 
Efter denna presentation av toolkits har vi nu faktiskt, del för del, från början till slut, 
tagit oss igenom den snårskog av definitioner och protokoll som utgör den teknik och 
funktionalitet Web Services-standarden i sin helhet utgör.  
 
Några viktiga delar återstår dock innan vi helt kan lämna den teoretiska Web Services- 
avdelningen. Som alltid när pengar, affärer och Internet nämns i samma mening kan 
det vara en god idé att fundera lite extra på inte helt oviktiga detaljer som exempelvis 
säkerhetsaspekter. Denna typ av frågor gällande säkerhet, tillgänglighet och betalning 
granskas under nästkommande kapitel. 

3.5 Säkerhet, tillgänglighet och betalning 
En Web Services finns tillgänglig för alla som vill använda den, och, i vissa fall, är 
villiga att betala för den. Det finns gratisversioner med reducerad funktionalitet, vilket 
kommer att presenteras i nästkommande kapitel, men en bra tjänst kostar vanligen 
pengar. Att betala för användandet av en Web Services differerar föga från det 
normala förfarandet vid brukandet av en tjänst. Detta behandlas ytterligare i kapitel 
5.5. 
 
Eftersom affärstjänster, av typen ovan, via Web Services, kan distribueras över 
Internet kan en mängd olika [68] kommunikationsverktyg få tillgång till tjänsten. Ett 
exempel är automatiserade B2B interaktioner, som kan upprättas [40] med hjälp av 
Web Services. Äldre tekniker som COM (Component Object Model), RMI (Remoted 
Method Invocation) och CORBA (Common Object Request Broker Architecture) 
fungerar på ett tillfredsställande sätt om användningsområdet är ett lokalt nätverk men 
när det gäller en webbomgivning fungerar de inte [40] lika bra. Detta främst till följd 
av att ovan nämnda tekniker ofta [40] blockeras av brandväggar. Eftersom Web 
Services kommunicerar via SOAP och HTTP, undviks brandväggsproblematiken. 
 
Det är redan klart: Ditt företag kommer att slösa bort pengar på Web Services. Så 
inleder Koch en artikel [39] publicerad 2003 och konstaterar vidare att 
undersökningsföretaget Gartner förutspår att amerikanska företag kommer att slösa 
bort $1 miljarder på missriktade Web Services-projekt fram till år 2007. Grunden till 
detta ligger i, anser Koch i samma artikel, att det fortfarande finns flera konkurrerande 
standards. I samma artikel [39] presenteras ytterligare siffror från Gartner som visar 
att av 110 tillfrågade företag har 54 procent redan börjat arbeta med olika Web 
Services-projekt, eller kommer att påbörja arbetet inom en snar framtid. Under 2003 
kommer $2.2 miljarder att spenderas på Web Services-projekt. År 2008 spås denna 
siffra uppgå till $25 miljarder.    
 
Ytterligare indikationer på att standardiseringsarbetet på Web Services-området inte 
fortgår helt smärtfritt presenteras i en artikel [17] i Computer Sweden.  
 
- Grunden för Web Services är standardisering. Men för varje framgångsrik standard 
finns det en misslyckad. 
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Vidare hävdas i denna artikel att de Web Services-standarden som finns idag har en 
låg mognadsnivå, och att det kan dröja upp till sju år till ett smärtfritt datautbyte är 
verklighet. Faran är att integrationsverktygen tillslut måste integreras. 
 
Vad som talar för mindre bråk gällande standardiseringen av Web Services är att 
Microsoft och SUN i det närmaste [17] slutit fred. Inte sällan har de bägge företagen, 
som är två av de mest aktiva vad det gäller att fastslå standarder, stått bakom 
konkurrerande standardförslag. 
 
Vad det gäller utformning och fastställande av Web Services-standards kan tre 
organisationer som är särskilt inflytelserika identifieras. 
 
W3C, The World Wide Web Consortium, är ett forum för information, handel och 
kommunikation. Denna organisation står i spetsen för webbutveckling och utgörs av 
ett antal medlemsorganisationer från hela världen. Inom W3C finns en grupp, Web 
Services Architecture Working Group, som arbetar med Web Services [36]. 

 
WS-I, Web Services Interoperability Organization, är en organisation som arbetar för 
att främja Web Services samverkan över plattformar, applikationer och 
programmeringsspråk [32]. Organisationen består av medlemmar som arbetar för en 
utveckling av Web Services.  

 
OASIS, Organization for the Advancement of Structured Information Standards, är 
[45] ett non-profit konsortium som arbetar med utveckling och standardisering. 
OASIS står bakom ett antal världsomspännande standarder gällande exempelvis 
säkerhet och Web Services. 
 
En stor del av det standardiseringsarbete som idag bedrivs på Web Services-området 
behandlar säkerhetsfrågor, vilket är en viktig faktor gällande både tillgänglighet och 
betalning. Detta resonemang utvecklas nedan. 
 
Den grundläggande tekniken för att öka säkerheten i SOAP-strukturen definieras [12] 
i WS-Security specifikationen (WS-S). Målet är att skapa en grund för säker SOAP-
kommunikation på användare-till-användare nivå. Detta till trots är WS-S 
specifikationen inte mer är 20 sidor lång. Anledningen till detta är att väldigt lite ny 
teknologi introduceras. Vad som istället definieras är hur befintlig säkerhetsteknologi 
kan brukas tillsammans med SOAP. Vi återkommer till WS-S specifikationen senare 
och inleder istället detta stycke med en förklaring till varför denna specifikation är 
viktig, och faktiskt behövs. 
 
För att skydda sin traditionella webbtjänst kan någon eller alla av nedan presenterade 
standard-förfaranden användas.  
 

 Användarnamn och lösenord: Kräver att användaren identifierar sig själv 
med lösenord och användarnamn. I vissa fall kund-id som tredje argument. 
Dessa uppgifter kontrolleras sedan mot tjänsteleverantörens databas.  

 Secure Sockets Layer (SSL) och HTTPS: Denna typ av kommunikation 
säkerställer att kommunikationen mellan applikation och server skickas i ett 
krypterat format. Då denna variant brukas med Web Services innebär detta 
att kommunikationen mellan Web Services och användare skickas krypterad.  

 IP Adress Restriktion: Genom en IP-adresslista på alla registrerade kunder 
kan en tjänsteleverantör säkerställa vem som har tillgång till en server och 
inte. Nackdelen med denna metod är att kunder kan ha flera IP-adresser. I de 
fall kund använder ett modem är denna metod inte ett alternativ, eftersom IP-
adress då tilldelas kunden dynamiskt vid uppkoppling.  
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I många år [33] har SSL ansetts vara det vinnande konceptet för säker HTTP-
komunikation. Denna model kan användas även för Web Services. Detta då även 
SOAP brukar HTTP-protokollet. Baksidan är dock att det sätt på vilket SSL är 
designat bidrar till en prestanda-reducering gällande en Web Services-funktionalitet. 
SSL kräver att utbyte av nycklar och krypteringsspecificationer ingår i 
kommunikationen mellan två kommunicerande parter. Detta ger att varje meddelande 
som utbyts måste först å ena sidan krypteras, och sedan å andra sidan dekrypteras, för 
att mottagaren skall kunna läsa meddelandet. Detta är således ingen bra lösning [33] 
när det kommer till Web Services och säkerhet. Vad det gäller HTTPS så är 
kommunikationen över detta protokoll inte lika snabb och effektiv som vid brukandet 
av HTTP. För att lösa detta problem inleddes ett samarbete med IBM och Microsoft i 
spetsen. Detta resulterade som tidigare konstaterats i WS-Security specifikationen. 
Mer om detta senare. Först två andra viktiga aspekter [35] att ta hänsyn till. 
 

1. Eftersom SOAP-protokollet använder sig av XML som skickas i form av ren 
text passar SOAP dåligt som transportmedel för att skicka känslig information 
vars innehåll det är önskvärt att hemlighålla för eventuella personer som 
avlyssnar trafiken mellan SOAP-klienter.  

 
2. En annan orsak till att befintliga säkerhetsåtgärder inte räcker till är att Web 

Service-interaktionen ofta sker enligt en många-till-många relation. Inte 
många-till-en, eller en-till-en, som tidigare. 

 
En tänkbar lösning på ovan nämnda problem är WS-Security specifikationen, som 
2004-03-15 antogs som en OASIS [46] standard. Detta, samt det faktum [50] att både 
IBM och Microsoft står bakom, ger att denna standard har stora möjligheter att bli den 
dominerande [12] säkerhetsstandarden i Web Services-världen. Av denna anledning 
fokuseras här på denna specifikation. 
 
WS-Security 
Det finns idag [12] effektiva mekanismer för distribuerad säkerhet, exempelvis 
Kerberos, som är [10] ett system för säkerhet gällande nätverksautentisering. Av den 
anledningen [12] ställdes skaparna av WS-S inte inför problemet att skapa en mängd 
nya tekniker och säkerhetsmekanismer. Istället var deras grundläggande mål [12] att 
definiera regler för standarder och tekniker som redan etablerat sig i den SOAP och 
XML-baserade Web Services-världen. 
 
WS-S specifikationen utgörs [3] av en uppsättning standardmetoder som kan användas 
för att hantera säkerhet gällande Web Services. De tre [3] huvudmekanismerna är:  
 

 Security Tokens: Berör hur element, såsom användarnamn, lösenord, 
Kerberos tickets eller X.509 Certifikat, ska skickas, vilka som accepteras, 
samt vilka versioner som godtages. 

 
 Message Integrity: Ger en Web Service möjlighet att deklarera olika 

alternativ gällande digitala signaturer som kommer att accepteras och inte. 
Exempel på detta kan vara att en viss krypteringsalgoritm anses godtagbar, 
men andra inte. 

 
 Message Confidentiality: Säkerställer att data inte kan läsas av obehöriga. 

Exempelvis kan en Web Services kräva att vissa delar av ett meddelande 
skall vara krypterade och andra inte. 

 
Dessa mekanismer utgör i sig ingen lösning på några säkerhetsproblem, utan utgör 
snarare ett byggblock [3] på vilket användare kan implementera funktionalitet. Ovan 
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nämnda mekanismer kan användas oberoende av varandra eller integrerade [3] som en 
helhet. Mer om detta nedan. 
 
Security Tokens 
WS-S definierar inte [12] hur autenticering skall ske. Istället definieras hur ett antal 
olika Security Tokens kan infogas i <security> elementet i SOAP-headern. Ett 
kodbaserat exempel på detta presenteras i appendix 9.3.1. 

 
Ett Security Token representerar [35] en samling fakta angående identifikation av en 
klient. Detta Token kan förenklat sägas innehålla identitet i form av användarnamn 
och lösenord, samt systemprivilegier. Riktigt så enkelt är det naturligtvis inte. I 
verkligheten [35] tar ett Security Token formen av ett signerat säkerhetscertifikat 
tillhandahållet av ett tredjepartsföretag, exempelvis [35] VeriSign. Ett exempel [35] på 
ett sådant certifikat kan vara X.509 certifikatet som intygar en klients ägande av en 
specifik enkrypteringsnyckel. Mottagaren av ett token kan [12] använda den 
informationen på önskat sätt. Det vanligaste är att identifiera meddelandets avsändare. 
WS-S specifikationen tillåter [12] användaren att använda valfri security token 
implementation. Exempel på detta finns i appendix 9.3.2. 
 
Gemensamt för alla security tokens är [12] att de skickas i SOAP-headern som en del 
av <security> elementet. Ett annat elementet som definieras i WS-S specifikationen är 
<SecurityTokenReference>. Detta element innehåller en URI som anger var ett 
security token finns lokaliserat. Detta ger att meddelandets mottagare kan hämta ett 
token från den ursprungliga källan. Detta element kan även användas för att referera 
till ett security token som finns i meddelandets SOAP-header.  
 
Message Integrity 
Lösningen på integritetsproblemet är i WS-S specifikationen [12] att använda digitala 
signaturer. En W3C-standard, XML Signature, finns redan tillgänglig på detta område. 
Denna standard definierar metoder för att digitalt signera XML-dokument. I stället för 
att uppfinna hjulet på nytt pekar WS-S på redan existerande specifikationer och lägger 
till detaljer gällande hur SOAP-användning skall ske. 
 
Det viktigaste [12] som definieras i XML Signature specifikationen är <Signature> 
elementet, vilket innehåller både den digitala signaturen och information om hur 
signaturen skapades. Det finns ett antal olika alternativ, men den typiska SOAP-
implementeringen av <Signature> innehåller <SignedInfo> och <KeyInfo> elementen. 
SignedInfo-elementet beskriver den information som signerats och kan innehålla ett 
antal subelement som specificerar olika saker om den signerade informationen. 
KeyInfo innehåller information om vilken key som skall användas för att validera 
signaturen. De viktigaste och mest frekvent förekommande av dessa element, förutom 
SignedInfo och KeyInfo som redan presenterats, har förpassats till appendix 9.3.3. 
 
Message Confidentiality 
Säkerställandet av att data inte är tillgänglig för andra utom för vilka den är avsedd är 
en viktig del för ett stort antal applikationer. Detta, Confidentiality, är det tredje delen 
som specificeras [12] i WS-S. Denna del innebär [12] en möjlighet att kryptera en del 
av – eller hela – SOAP-meddelandet innan det skickas. Specifikationen hanteras här 
på samma sätt som integritetsfrågan, i.e. genom att bygga på redan existerande 
standarder.  
 
Den mest betydelsefulla [12] standarden på detta område är W3C-standarden XML 
Encryptation. Vad som används i WS-S specifikationen på detta område är endast tre 
[12] av de elementen som finns definierade i XML Encryptation-specifikationen. 
Dessa är <EncryptedData>, <EncryptedKey> och <ReferenceList>. Av dessa är 
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EncryptedData det mest betydelsefulla [12] elementet, då det innehåller den 
krypterade datan som finns lokaliserad i underelementet <CiperData>. EncryptedData 
kan  innehålla fler underelement med exempelvis fakta om vilken krypteringsalgoritm 
som brukats [12]. 
 
När säkerhetsmekanismer, som exempelvis WS-S används, måste [12] dessa täckas av 
någon form av säkerhetspolicy. Dessa säkerhetspolicies tydliggör de specifika åtgärder 
som krävs vid en viss situation. I det fall en Web Services brukar WS-S måste ett antal 
detaljer tydliggöras. 

 
- Accepterar denna service Kerberos Tickets, X.509 certifikat och digitala signaturer, 
eller krävs andra metoder och medel? I så fall vilka? Vilka krypteringsalgoritmer 
anses giltiga för att tillgodose en godtagbar säkerhetsnivå? 

 
- Svaret på denna typ av frågor utgör [12] en Policy. Eller rättare sagt en Web Services 
Policy Specifikation, WS-Policy. 

 
WS - Policy 
I syfte att skapa en universell standard för policies, har IBM tillsammans med 
Microsoft och ett antal andra aktörer skapat [44] WS-Policy specifikationen. Detta 
dokument definierar ett generellt sätt på vilket Web Services-specifikationer kan 
utformas. Denna policy kommer inte att behandlas ytterligare i detta arbete. Vad som 
står näst på tur i denna uppsats är i stället en beskrivning av hur en Web Services kan 
vara utformad, och för vilka ändamål användningen av en Web Services är särskillt 
lämpad. 

3.6 ArcWeb Services och andra användningsområden 
GIS har idag fått en spridning långt utanför den traditionella GIS-communityn och är 
på många håll [28] en integrerad del av organisationers infrastruktur. Den unika 
integrationskapaciteten hos ett GIS tillåter separata datastrukturer att samarbeta och 
gemensamt utgöra ett resultat, eller en helhetsbild av ett flertal mindre företeelser. 
Organisationer har nu möjligheter att dela, koordinera och kommunicera data mellan 
avdelningar, eller med vem som helst, över Internet. Här kommer Web Services åter in 
i bilden. För att fullt ut nyttja de enorma fördelarna av geografisk information och 
GIS-teknologi måste spatial data delas, och system och standarder samverka.  

 
Spatial data lagrad i en databas möjliggör sökning, aggregering och framställande av 
information, e.g. kartor eller exakta geografiska positioner. Genom att integrera och 
kombinera dessa funktioner är det möjligt att identifiera geografiska samband och 
trender som kan vara både svårt och tidsödande att framställa manuellt. Således 
användbart till exemplelvis ITS-applikationer. Att använda Web Services ger vidare 
fördelen [21] att geografisk data varken behövs köpas, lagras eller underhållas.  
 
På sätt och vis betyder integrationen mellan GIS och Web Service bara att GIS 
implementationen kan spridas ut, på olika användare och servrar, fysiskt skilda platser. 
Användarna kommer att kunna bruka sina applikationer som vanligt, medan data, i 
bakgrunden hämtas från olika servrar. Det som är unikt för GIS-baserade Web 
Services är förmågan att inte bara koppla upp och samarbeta, utan även integrera data 
i befintliga GIS funktioner. 
 
För åskådliggöra hur GIS-funktionalitet och Web Services kan fungera som en helhet 
granskas här ESRI’s ArcWeb Service. 
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ESRI ArcWeb Service 
Varje dag sker ungefär 1.5 miljoner transaktioner [22] genom ArcWeb Services, som 
är ESRI's Web Services-division. Vad det gäller deras kunder så nämns exempelvis 
National Geographic Society. Hårdvaran utgörs av ett antal SUN Mikrosystem 
Servrar. För att säkerställa full tillgänglighet finns två fullversioner av systemet på två 
fysiskt åtskilda platser. Detta dels för att ha en backup om ena systemet skulle krascha, 
men även för att ha möjlighet att balansera trafik och undvika överbelastning. 
Systemet har kapacitet att leverera fem miljoner kartbilder per dygn, till 99.9 procents 
tillgänglighet. Systemet övervakas av personal dygnet runt. 
 
ArcWeb Services är tjänster [31] som använder data och datarelaterad funktionalitet 
för att exempelvis undersöka adresser, visa kartbilder eller skapa rutter. Allt detta sker 
över nätet med XML och Web Services-standard [64]. ESRI pekar på fördelarna [22] 
med sin tjänst ArcWeb Services: 

 
 Tillgång till en stor mängd data utan att själv behöva lagra något. 
 Möjlighet att kombinera flera tjänster och integrera dem med sina egna 

applikationer. 
 Varken mjuk eller hårdvara behöver köpas. 
 De data som används är alltid aktuell, (uppdateras av företaget). 
 Tillgänglighet dygnet runt via Internet. 

 
ArcWeb Services är indelat [20] i tre kategorier. Services for developers, Services for 
ArcGIS user’s och ArcWeb applications. Jag har här valt att fokusera på Developer 
tjänsten då detta är den tjänst som relaterar till detta examensarbete. Vad det gäller 
användandet av dessa tjänster finns det [31] två typer av kategorier: 
 

 Public – Detta är en ”light-variant” som är tillgänglig för alla som accepterar 
ett avtal i.e. klickar ja på en ”jag accepterar” ruta och försäkrar att data inte 
ska användas i kommersiella syften. 

 
 Restricted – Denna avdelning gäller betalande kunder. Då det måste vara 

möjligt att kontrollera om användaren är behörig att använda tjänsten finns 
speciella [21] funktioner för detta: 

 
När en ny kund registreras som betalande fullvärdig användare får denne [21] via en 
Hypertext Transfer Protocol Security (HTTPS) Secure Sockets Layer (SSL) koppling 
en binär sträng. Varje gång kunden sedan anropar en ArcWeb for Developers tjänst 
skall denna binära sträng finnas med i anropet och verifiera användarens behörighet. 
Detta säkehets token har dessutom ett ”bäst-före-datum”, vars längd till viss del kan 
bestämmas av kunden. Viss data, som räknas som extra känslig, sänds krypterad över 
HTTPS och SSL-protokollen. 
 
Verksamheten är inriktad på den nordamerikanska och europeiska marknaden. 
Tjänsten erbjuder både data och verktyg för att bygga sina egna kartor och 
applikationer. ArcWeb for Developers består av [22] följande komponenter: 

 
 MapImage – Generera en dynamisk karta över ett specifikt område. 
 Place Finder – Fastställ ett objekts position, överallt i världen. 
 Adress Finder – Fastställ läget för specifika gatuadresser i USA och Europa. 
 Route Finder – Skapa en rutt utifrån flera kända positioner.  
 Query – Fastställ vad ett område har för egenskaper (skog, stad, hav, etc.) 
 Point of  Interest Manager – Lagra specifika områden/koordinater.  
 Proximity – Hitta närmsta Point of Interest via användarspecifika parametrar. 
 Account Info – Användarinformation, statistik, vad som använts mest, etc. 
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 Utility – Ändra projektion på kartbilden. 
 
Ett specifikt exempel på användningsområden angående ArcWeb Services [21] är att 
data kan användas till kundtjänster som gula sidorna, men applikationsutvecklare kan 
dessutom kombinera [31] flera ArcWeb Services till en egenkonstruerad applikation.   
 

 
FIGUR 3.11. EN APPLIKATION KAN UTGÖRAS AV FLERA ARCWEB-TJÄNSTER [31]. 
 
Med hjälp av toolkits, e.g. Microsoft Visual Studio .NET eller The Mind Electric Glue 
kan användaren enkelt [23] nyttja ArcWeb Services. Utöver dessa Web Services 
erbjuder ESRI sina användare att nyttja tutorials [23] och olika [29] diskussionsforum.   
 
Detta var ett exempel på hur en Web Services kan vara utformad. Innan de teoretiska 
delarna som presenterats i Web Service i Teorin bearbetas och analyseras i kapitlet 
Web Services i Praktiken, kan det vara på sin plats att granska den aktuella tjänsten, 
MapService, utifrån ett antal informatikbegrepp.  
 
Vad som presenteras i nästa kapitel, Introduktion av relevanta teorier, är saker som 
tagits i beaktande angående hur SWEGIS på bästa sätt kan bruka Web Services- 
tekniken. 
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4 Introduktion av relevanta teorier 

Här presenteras en teoretisk bakgrund till ett antal, för detta arbete, relevanta begrepp 
och teorier. Dessa begrepp och teorier behandlas och analyseras i det empiriska 
kapitlet, Web Services i Praktiken, och utgör således en grund på vilka de slutsatser 
som presenteras i kapitel 6 bygger.  

4.1 ITS  
Intelligenta transportsystem och tjänster (ITS) är det koncept som används [18] för att 
beskriva hur den nya informationsteknologin kan användas inom transportsektorn.  
Hela iden med ITS bygger på att tjänster skall förse resande och operatörer med extra 
kunskap som underlättar och förbättrar transport och reseaktiviteter. För att utveckla 
ITS-applikationer måste det  finnas tillgång till databaser innehållande information om 
exempelvis trafikinformation, adresser och kartor [18]. Ett sätt att införskaffa denna 
information kan alltså vara genom Web Services-metoder.  
 
En ITS-applikation kan [18] vara konstruerad så att information hämtas från olika 
datakällor. Denna kombination av data som var för sig inte betyder så mycket, kan 
som helhet ge ny kraftfull information. En tjänsteleverantör som vill utveckla en ITS- 
tjänst är beroende av ett antal andra aktörer. Detta av den anledning att det inte finns 
någon aktör som har den infrastruktur som krävs för att kunna utveckla en tjänst helt 
på egen hand. Detta innebär [18] att flera företag och myndigheter måste sammarbeta i 
en nätverksliknande företagsstruktur. 

4.2 Nätverk 
I det nätverksinriktade tjänstesamhället där vi nu lever [11] är det viktigt att mötas. 
Som ett resultat av detta skapas större och större mötesplatser, städer växer och 
människor vill vara där människor är [16]. Dagens dominerande samhällsfunktioner 
organiseras [11] som nätverk. Närvaro eller frånvaro i detta nätverk kan vara [11] en 
helt avgörande orsak till ett företags dominans inom ett visst område.  
 
Det är [11] infogningen i och uteslutningen ur nätverk, samt den arkitektur med vilken 
de olika nätverken förbinds med varandra, som formar våra samhällens dominerande 
processer och funktioner. Den moderna människan [16] samlas vid mötesplatser och 
förflyttar sig snabbt från mötesplats till mötesplats. Ju mer en mötesplats växer, desto 
mer dominerar den [16] tjänstesamhället. Eftersom dessa nätverk och mötesplatser i 
dagens samhälle är många blir [11] växlarna mellan nätverken viktig.  
 
För att få tillgång till olika nätverk och kunna förflytta sig mellan mötesplatser, vare 
sig de är virtuella eller ej, krävs en bakomliggande struktur som möjliggör både 
förflyttning och kommunikation. En benämning [8] på denna bakomliggande struktur 
är infrastruktur. 

4.3 Infrastruktur 
När man talar om infrastrukturen i ”gamla” termer så skulle IT-infrastrukturen i det 
nätverksinriktade tjänstesamhället [8] utgöras av kablar, satelliter och hubbar som 
möjliggör kommunikationen. Dagens snabba utveckling på det tekniska området gör 
dock att hårdvaran snabbt blir inaktuell. Det viktiga [8] är själva kommunikationen 
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och att det är möjligt att kommunicera, inte på vilket sätt kommunikationen kan ske. 
För att exemplifiera denna tankegång presenteras följande exempel [8]:  
 
Då ett tåg färdas på en tågräls blir det stora problem om spårvidden helt plötsligt 
ändras. Vad det gäller IT räcker det ofta med en parser som sköter kommunikationen 
mellan två olika standarder eller infrastrukturer. 
 
En infrastruktur är en öppen struktur, under ständig utveckling, som delas av många 
[8]. Syftet är att stödja en mängd aktiviteter, och samtidigt öppna upp för nya 
möjligheter. Infrastrukturens olika element integreras genom ett standardiserat 
interface. En infrastruktur byggs aldrig från grunden, utan integreras med, och/eller 
bygger vidare på befintlig struktur. Infrastrukturer utgörs vanligen av flera lager. Ett 
exempel på detta är den globala WWW infrastrukturen som bygger på TCP/IP. Vad 
det gäller implementation av infrastrukturer och övergång från en infrastruktur till en 
annan finns det [8] två typer av evolutionsstrategi: 
 

 Långsam utveckling baserad på bakåtkompabilitet. 
 Snabb utveckling baserad på länkning mellan den gamla och den nya tekniken. 

 
Enligt Braa [8] är det ganska lätt att med en parser ansluta en standard till en befintlig 
IT-infrastruktur. Detta kan lämpligen ske på något av de två sätt som presenteras ovan.  
 
Efter att ha presenterat ett antal teorier och riktlinjer gällande ITS, Infrastruktur och 
Nätverk presenteras nedan begreppet ISAT. Detta begrepp kan vara en bra grund för 
att analysera kommunikation som utbyts mellan system och användare. Med andra 
ord, olika användarsituationer.  

4.4 Användarsituationer 
ISAT, (actability view of information systems) är ett begrepp som baseras på att ett IS 
(InformationsSystem) är ett händelsesystem som används för att utföra olika 
händelser, främst då kommunikation [19]. Genom att applicera ISAT perpektivet på 
ett IS kan vissa företeelser identifieras, exempelvis hur ett IS kan användas i olika 
användarsituationer för att uppnå relevanta resultat. 
 
Enligt ISAT definitionen går det att identifiera tre typer av användarsituationer [19]: 
 
1. En Automatisk Situation syftar på ett IS förmåga att utföra händelser på egen 

hand, dock via initiativ av en mänsklig individ. Exempel på detta kan vara ett larm 
som automatiskt går om en viss händelse inträffar 

2. En Interaktiv Situation handlar om de tillfällen då ett IS används för att utföra 
händelser som användare initierat via systemet. Exempel på detta kan vara ett 
internetbaserad försäkringstjänst. Det relevanta är att få tillgång till tillförlitliga 
råd om lämpliga personförsäkringar. Detta ger att det är IS som är aktör och 
sändare, medan kund mottager meddelanden och tolkar dem. 

3. En Extern Situatuion finns när ett IS används för att utföra händelser baserade på 
information som kommer inifrån systemet. Detta fall kan exemplifieras med IT-
tjänsten omdirigering av trafik efter en olycka.  

 
Användarsituationer berör således ett informationssystems möjligheter till 
kommunikation. Denna kommunikation kan gälla både internt inom systemet, men 
även mellan system och användare. Efter detta konstaterande flyttar vi åter fokus till 
det empiriska arbete som ryms i nästa kapitel: Web Services i Praktiken. 
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5 Web Services i Praktiken 

Detta kapitel innehåller det empiriska arbete som bedrivits med avsikt att, genom 
förklaringar, motiveringar och tydliga exempel, uppfylla de frågeställningar och mål 
som presenterats i inledningskapitlet.  
 
Inledningsvis kan det vara på sin plats med en analys av befintligt system och befintlig 
tjänst. För att göra det hela så begripligt som möjligt kan det vara lämpligt att lägga 
denna analys på en översiktlig nivå. Av denna anledning inkluderas här endast för 
sammanhanget relevanta detaljer. Under denna kategori faller främst svagheter på de 
punkter som presenterades i problemformuleringen, samt översiktlig funktionalitet.   
 
Systemstrukturen gällande den befintliga tjänsten MapService utgörs av data lagrad i 
en databas på en server. Denna data består av kartbilder i Gif-format, samt funktioner 
för att lokalisera och rita tilläggsinformation på dessa kartbilder Bilderna köper 
företaget av Tele Atlas, den världsledande [62] leverantören av digitala kartor.  
 
Täckning finnes över hela Västeuropa, från översiktskarta ned till gatunivå med 
husnummer. Såldes ett väldigt stort antal bilder användare av tjänsten kan få tillgång 
till enligt principen som presenteras i figur 5.1.  
 

 
FIGUR 5.1. SYSTEMSTRUKTUR  GÄLLANDE AKTUELL TJÄNST, MAPSERVICES [60]. 
 
Figur 5.1. ovan ger en översiktlig bild av hur användaren får tillgång till tjänsten 
MapService. Denna tjänst analyseras ytterligare i nästa kapitel, nuvarande system Vs 
Web Services. 
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5.1 Nuvarande system Vs Web Services 
I detta kapitel behandlas kommunikation mellan kund och karttjänsten MapServices 
på ett konceptuellt plan. Mer detaljerade beskrivningar, samt implementationstekniska 
detaljer, följer i kapitel 5.2. 
 
Web Services kan sägas vara en ny typ av infrastruktur. Enligt fakta som presenteras i 
kapitel 4 hävdar Braa att det oftast räcker med en parser som sköter kommunikationen 
mellan två standarder, och/eller infrastrukturer. Detta påstående ligger till grund för 
det lösningsförslag som kommer att presenteras senare i detta arbete. Braa hävdar 
vidare att det är förhållandevis lätt att ansluta en ny standard till en befintlig IT-
infrastruktur och att detta kan göras på två olika sätt. Den metod som anammas i detta 
examensarbete är den senare av de två föreslagna modellerna: snabb utveckling 
baserad på länkning mellan den gamla och den nya infrastrukturen. Vad som krävs är 
således en parser som konverterar från Web Services-standard till SWEGIS-standard. 
På detta sätt är det möjligt att implementera en lösning som via Web Services-
infrastrukturen tar SWEGIS några steg närmare det Web Services-baserade GIS-
nätverket på Internet. Detta utan att vare sig påverka eller inverka på den existerande 
SWEGIS-strukturen. 
 
Den Web Services som föreslås i detta arbete kommer in mellan kund och SWEGIS. 
Det syfte Web Servicen egentligen besitter är att fungera som ett gränssnitt (parser) 
mellan användare och den befintliga tjänsten. Följaktligen ett nytt lager för anslutning 
till den infrastruktur Web Services-standarden utgör. För att denna lösning skall 
fungera bör Web Servicen således att ha metoder (vilka SWEGIS befintliga tjänster 
stödjer) som gör det möjligt för kunder att bruka SWEGIS tjänster med Web Services- 
standardmetoder. Detta förfarande behandlas ytterligare i kapitel 5.2. 
 

 
FIGUR 5.2. WEB SERVICEN FUNGERAR SOM EN PARSER MELLAN ANVÄNDARE OCH SERVER. 
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Kommunikationen enligt figuren ovan kan lämpligtvis ske med hjälp av tidigare 
nämnd parser. Kommunikationen med denna parser kan utformas som följer: 
 
Användarens applikation, utformad enligt Web Services-standard, skickar data till 
SWEGIS server via Web Servicen. Denna förfrågan konverteras av parsern till ett 
meddelande SWEGIS server kan ta emot och bearbeta. Enligt denna princip kan 
SWEGIS nuvarande system arbeta oförändrat, medan Web Servicen hanterar 
kommunikationen mellan nuvarande system och användare. Detta i enlighet med 
figuren på föregående sida. 
 
När användarens data, efter att ha behandlats av parsern, når SWEGIS server sker 
följande. Begärd data hämtas (hanteras av befintligt system) ur SWEGIS databas. I 
SWEGIS databas (en MySQL-databas) finns täckning över hela Europa, i form av 
både Gif-bilder och koordinater. Svaret som levereras från SWEGIS server fångas upp 
av Web Servicen, parsas till ett returvärde av efterfrågat format, och returneras till 
användaren. I det fall användaren skickar ogiltiga parametrar till SWEGIS server 
returneras ett felmeddelande innehållande information om vari felet består. Annars 
sker i bakgrunden följande: 
 
Utifrån begärda koordinater söks den aktuella Gif-bilden upp i databasen och placeras 
temporärt på servern. Här kan i dagens system (som i sin helhet består av MapService 
– visar kartbild baserad på någon av de andra tjänsterna, RouteService – tar fram en 
rutt, och LocationService – söker fram adresser) ett antal saker hända: 

 
 Om tjänsten LocationService används kan den eftersökta koordinaten pekas ut 

på kartbilden med antingen en cirkel eller en ikon.  
 
 Om tjänsten RouteService används kan en linje från A till B ritas ut, detta för 

att visa vägen mellan två efterfrågade koordinater. 
 

Dessa funktioner hanteras av ett SWEGIS-konstruerat Javaprogram som skapats 
speciellt för att rita tilläggsinformation på de aktuella bilderna. Som tidigare påpekats i 
avgränsningen kommer dock inte ovan nämnda tjänster att behandlas i detta arbete. 
 
För att ytterligare exemplifiera denna kommunikationssekvens presenteras nedan två 
interaktiva användarsituationer. Först gällande brukandet av MapService idag, sedan 
hur tjänsten skulle kunna användas med Web Services-metoder. Dessa beskrivningar 
behandlar kommunikationen mellan användare och system på ett konceptuellt plan 
och syftar till att förtydliga vilka skillnader det innebär att använda tjänsten 
MapService med dagens metoder gentemot Web Services-metoder. En mer detaljerad 
beskrivning på implementationsnivå följer på sidan 34, under rubriken kommunikation 
mellan användare och server.  

5.1.1 Användarsituation: Nuvarande tjänst 
Denna användarsituation är ett försök att spegla händelseförloppet då en användare 
brukar SWEGIS tjänst MapService med de metoder som står till buds idag. 

 
1. En utvecklare vill få tillgång till en tjänst som levererar kartbilder. 
 

Denna  tjänsteutvecklare har hört talas om SWEGIS, eller hittar företaget på annat 
sätt. Utvecklaren kontaktar företaget. Företaget skickar ett kontrakt. För att få tillgång 
till SWEGIS MapService-tjänst betalar utvecklaren den årliga grundavgiften. Genom 
detta får utvecklaren tillgång till dokumentation gällande system och tjänst, samt 
tillträde till tjänsten via personliga användaruppgifter. 
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3. Utvecklaren skapar en applikation för att bruka tjänsten. 
 

Här finns två olika alternativ. Det första alternativet är att köpa ett developer kit av 
SWEGIS, innehållande applikationer för utveckling, testning, serverkommunikation, 
samt Applets för att grafiskt kunna visa de kartbilder som utgör eventuellt resultat av 
användarens förfrågan. Källkoden i detta developer kit är skrivet i Visual Basic. Det 
andra alternativet är att koda en applikation på egen hand.  
 

3. Applikationsutvecklaren har en fungerande applikation. 
 

Applikationen brukas genom att bakomliggande kod designats för kommunikation 
med SWEGIS server. Denna funktionalitet som skickar och tar emot data har i detta 
läge alltså kodats av användaren, eller ingår i det developer kit som användaren köpt. 

 
Den förfrågan som skickas från applikation till server skall innehålla vissa element, 
e.g. användaruppgifter och koordinater. Vilka element som kan, respektive skall, ingå 
i detta XML-request definieras av ett DTD-dokument lokaliserat på SWEGIS server. 
Detta DTD finns i sin helhet dokumenterat i appendix.  
 
Enkelt utryckt skall den förfrågan som SWEGIS tar emot vara utformad på ett visst 
sätt för att ärendet skall kunna behandlas. Hur denna kommunikation skall vara 
utformad får användaren ta reda på genom att granska DTD (Document Type 
Definition) dokumentet. Mer om detta DTD dokument i kapitel 5.2.   

 
Exempel – Användaren anger i sin applikation koordinaterna för kupolen i Borlänge.  

 
Om kunden har giltiga användaruppgifter kontrolleras att förfrågan har rätt struktur 
och innehåller rätt element. Om detta är fallet returneras ett XML-dokument 
innehållande adress (URL) till den fysiska server (en SWEGIS server) där resultatet i 
form av en Gif-bild ligger.  

 
Exempel – I svaret ovan returneras sökvägen till den aktuella bilden. 

 
I det fallet kunden använder developer kittet visas bilden i den för ändamålet avsedda 
applikationen. I det fall kunden inte köpt något developer kit ligger bilden på en server 
och användaren kan använda den på önskat sätt, e.g. infoga den i en egenkonstruerad 
Java-Applet.   

5.1.2 Användarsituation: Web Services 
Denna användarsituation är ett försök att spegla händelseförloppet för hur det kan gå 
till när en användare brukar SWEGIS tjänst MapService via Web Services-metoder. 
 

1. En utvecklare vill få tillgång till en tjänst som levererar kartbilder. 
 

Utvecklaren söker UDDI-registret efter företag (som har tjänster) som kan leverera de 
efterfrågade kartbilderna och hittar SWEGIS. Genom ett WSDL-dokument kan 
utvecklaren se vilken funktionalitet som finns tillgänglig och vilka parametrar dessa 
metoder skall anropas med. För att få tillgång till SWEGIS MapService-tjänst betalar 
utvecklaren den årliga grundavgiften. 
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2. Utvecklaren skapar en applikation för att bruka tjänsten. 
 

Utvecklaren skapar en applikation med som använder MapService-tjänsten med hjälp 
av .NET. Detta förfarande beskrivs i detalj i kapitel 5.4. Att detta inte presenteras här 
beror på att vissa saker måste klargöras först. Så sker i kommande två kapitel. 
 

3. Applikationsutvecklaren har skapat en fungerande applikation. 
 

I detta läge, när applikationen väl är skapad är funktionaliteten den samma som idag. 
Själva tjänsten påverkas inte. Web Services utgör inte en ny tjänst. Vad som erbjuds är 
ett nytt sätt att använda redan befintlig funktionalitet och befintlig tjänst.  
  
Detta var en konceptuell beskrivning av hur en Web Services kan användas. I nästa 
kapitel belyses på ett mer detaljerat sätt hur detta skulle kunna gå till, samt hur detta 
skulle kunna göra en tjänst av typen MapService lättare att använda. 

5.2 Från vanlig tjänst till Web Services 
Syftet med detta kapitel är att belysa det arbete vilket skapandet av en Web Services 
innebär. Utöver detta identifieras, och analyseras ett antal faktorer av stor betydelse  
för sammanhanget.  
 
För att göra detta förfarande så begripligt som möjligt kan det vara en god idé att ta 
det hela från början. 
 
En Web Services baserad på befintlig tjänst, MapServices.    
Det står redan helt klart att denna Web Services har som huvuduppgift att fungera som 
ett gränssnitt mellan själva tjänsten (server) och användaren. Web Servicen behöver 
därför inte besitta några egentliga egenskaper, annat än förmågan att förmedla, och ge 
tillgång till, redan befintliga tjänster. Denna kommunikation mellan Web Services och 
befintlig tjänst kan lämpligtvis ske med hjälp av en parser. Den Web Services som här 
är aktuell representerar således ett nytt sätt att använda redan befintlig tjänst. Inget 
annat. Varken mer eller mindre. Web Servicen skall således fungera som ett gränssnitt 
mellan befintlig tjänst och användare. Detta påstående skall nedan styrkas genom 
exempel.     
 
Vad skall förmedlas genom detta Web Service-gränssnitt? 
Målet är att skapa en Web Services utan att påverka vare sig befintligt system eller 
befintlig tjänst. Detta ger att Web Servicen måste förmedla ett kommunikationsmeddel 
som möjliggör att kommunikation, via Web Services, kan ske på ett sätt som är 
identiskt med hur en användare i dag kommunicerar med det befintliga stystemet. 
Detta är ett måste, i annat fall kommer SWEGIS system inte att acceptera användarnas 
parametrar. För att denna typ av kommunikation skall vara möjlig måste Web 
Servicen hantera datakommunikationen mellan användare och server, tillika 
konvertera data mellan olika format. 
 
Kommunikation mellan användare och server. 
Som tidigare analyser visat innehåller tjänsten MapService ett antal metoder vilka en 
behörig användare kan använda. Vilka dessa metoder är, och hur de skall användas 
finns dokumenterade i ett DTD-dokument. Detta DTD är således av största vikt i detta 
sammanhang, eftersom det är detta dokument som specifierar hur användarens 
kommunikation med servern, och således tjänsten måste ske.  
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Vad det gäller detta DTD och vad systemet förväntar sig för indata, kan man, vilket 
tydliggörs under rubriken DTD VS. XML Schema på sidan 10, genom att tolka DTD-
dokumentet se vad systemet kräver för att behandla data. Det går givetvis även att 
konstatera vad systemet kan behandla om användaren så önskar.  
 
För att hålla detta på en översiktlig nivå fokuserar vi således här på vad tjänsten 
MapService kräver. Förutom nedanstående element krävs dessutom användarnamn 
och lösenord. Dessa kan lämpligtvis placeras i en applikations send-funktion, i.e. den 
knapp i en applikation som initierar en sökning. 
 
<!DOCTYPE maprequest SYSTEM 
"http://api.geosition.com/swegis/dtd/maprequest.dtd"> 
 
<maprequest 
 customer="XXXXXX" (Giltigt användar id skall här anges) 
 session="C8B8DD7B84A1DFBE176496E8878A82D3" 
 action="set"> 
 
<map xcenter="6410000" ycenter="1320000" scale="2500" width="400"    
 height="400" /> 
 
</maprequest> 

FIGUR 5.3. ETT MINIMALT XML-REQUEST MÅSTE MINST UTGÖRAS AV DESSA ELEMENT. 
 
Innehållet i figur 5.3 utgörs [60] av följande: 
 

 Adress till DTD – Kontrollerar att aktuell förfrågan är korrekt utformad. 
 Customer - Användar id som måste vara giltigt. 
 Session – Id för aktuell användares session på servern. 
 Action – Vilken typ av frågemetod som använgs. Detta mode kan även vara 

”get” och har betydelse för hur servern skall agera på ett antal punkter som 
inte behöver behandlas här. 

 Xcenter – Efterfrågad x-coordinat. 
 Ycenter – Efterfrågad y-koordinat. 
 Scale – Vilken skalupplösning bilden skall ha. 
 Width och height – Sätter bildens storlek. 

 
Då ovanstående kod skickas till den aktuella serveradressen processas data och svar 
levereras, enligt figur 5.4. nedan. Det customer id som används i detta exempel är mitt 
personliga, som jag här har valt att inte visa. 
 

 
FIGUR 5.4. BASERAT PÅ ANGIVNA KOORDINATER LEVERERAS EN SÖKVÄG TILL EN GIF-BILD. 
 
Den angivna sökvägen, markerad med en svart rektangel i figur 5.4. leder alltså till en 
Gif-bild. Denna bild har alltså i detta läge skapats av SWEGIS MapService-tjänst och 
placerats på SWEGIS server.  
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Svaret på användarens förfrågan är alltså sökvägen till den bild som som visualiserar 
området vilket utgör de angivna koordinaterna. Här ett område mellan Borås och 
Kinna, vilket visualiseras genom bilden i figur 5.5. Övriga parametrar i figur 5.4. 
utgörs av bekräftelser på de värden systemet mottog i den aktuella förfrågan.  
 

 
FIGUR 5.5. BASERAT PÅ ANGIVNA KOORDINATER SKAPAS EN BILD PÅ SERVERN. 
  
Detta speglar det händelseförlopp som gör det möjligt för en användare att skicka 
uppgifter till MapService-tjänsten, och utifrån detta få svaret representerat av en 
kartbild. Som synes i adressfältet ovan används filformatet cgif. Detta innebär dock 
inga tekniska skillnader gentemot det vanliga Gif-formatet, utan det är enbart en 
bokstav som lagts till.  
 
Hur applicera denna kommunikation till Web Services? 
En Web Services baserad på den befintliga tjänsten MapService skall således ge 
användarna möjlighet att använda samma tjänst på ett annat sätt. Möjlighet att bruka 
MapServices tjänsten med andra medel om man så vill.  
 
Då inget i det befintliga systemet skall ändras kräver detta system fortfarande samma 
parametrar och kommunikationsstruktur. Detta ger, som tidigare påpekats, att Web 
Servicen måste fungera som en parser mellan användare och befintligt system. Vad 
detta innebär är alltså att användaren brukar tjänsten via Web Services-metoder, 
medan Web Servicen, utan att användaren märker det, kommunicerar med SWEGIS 
server. Hur detta kan gå till presenteras nedan. 

5.3 Att skapa en Web Services baserad på en befintlig tjänst. 
Syftet med detta stycke är inte att in i minsta detalj redogöra för hur en Web Services 
baserad på tjänsten MapService skapas. För att kunna följa alla tankegångar och 
exempel krävs en viss förståelse för applikationsutveckling, objektorienterad 
programmering, samt viss kunskap om utvecklingsmiljön .NET.   
 
Syftet med detta stycke är inte heller att presentera en färdig programmeringslösning 
gällande en Web Services-baserad MapService. Det som här presenteras är snarare  
principen för hur en Web Services skulle kunna skapas baserad på den befintliga 
tjänsten MapService. På vissa områden är de beskrivningar som presenteras tämligen 
abstrakta och på andra områden väldigt konkreta. Detta kan tyckas vara lite olyckligt, 
men motiveras i avgränsningen. 
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De saker som presenterats i kapitlet Web Services i Teorin skall nu behandlas 
praktiskt. En bra början kan vara att starta det utvecklingsverktyg, eller toolkit, som 
används i detta arbete, Microsoft Visual Studio .NET. Startsidan utgörs av en meny 
där användaren kan välja ett antal olika miljöer att arbeta i. Då syftet här är att skapa 
och Web Services kan ASP.NET Web Services vara ett lämpligt val.  
 
Aktuell Web Services måste kunna leverera metoder motsvarande det DTD-dokument 
som sätter regler för kommunikation med den akuella tjänsten. Anledningen till detta 
är givetvis att Web Servicen inte kan utge sig för att besitta metoder som inte stöds av 
tjänsten, och de metoder som finns måste kunna brukas, även via Web Servicen.  
 
Lösningen på detta problem är att skapa ett antal Web Services-metoder. Mer exakt, 
en metod för varje element DTD-dokumentet visar att tjänsten kan hantera. Då detta 
arbete fokuserar på minsta möjliga antal element, baseras aktuell Web Services 
således på minsta möjliga antal metoder. Antalet metoder kan enkelt modifieras 
genom att helt enkelt lägga till nya, önskade metoder. Alternativt ta bort befintliga 
oönskade metoder. 
 
Web Servicen skall alltså ha metoder som ger användaren möjlighet att utforma vad 
MapService-tjänsten anser vara ett giltigt XML-request. Vilka dessa metoder kan vara, 
och hur de kan vara utformade presenteras nedan. 
 
Specifikation av metoder. 
Eftersom vi här skall skapa en Web Services-metod för varje element som 
presenterades i figur 5.3 på sidan 35, kan det vara lämpligt att för tydlighetens skull 
döpa Web Services-metoderna till samma namn de motsavaras av i DTD:n. Detta ger 
att vi med hjälp av .NET skall skapa följande metoder: 
 

 MapRequest: kräver tre attribut av typen string. 
 Map: kräver fem attribut av typen string.  

 
För att exemplifiera skapandet av dessa metoder detta skapar vi nu en Web Services 
med namnet MapService. Vi tilldelar genom namespace-attributet Web Servicen ett 
unikt namespace (www.sanoj_dnul.net, som är helt taget ur luften) och skapar två 
publika stringmetoder med namnen MapRequest och Map. Genom att i en browser 
ange sökvägen till Web Servicen kan vi kontrollera att resultatet blir det önskade. 
 

 
FIGUR 5.6. DET GÅR ATT GRANSKA DE EGENSKAPER EN WEB SERVICES INNEHAR. 
 
I figur 5.6. har siffrorna 1, 2 och 3 lagts till. Dessa siffror representerar de klickbara 
länkarna Service Description, Map och MapRequest. Vad som händer om man klickar 
på dessa länkar behandlas på nästa sida. 
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Service Description leder till det WSDL-dokument som automatiskt skapats av .NET. 
I detta WSDL-dokument framgår det klart och tydligt att Web Servicen med namnet 
MapService innehar metoderna MapRequest och Map. Det går även att utläsa vilka 
inparameterar dessa metoder förväntar sig, samt att dessa parametrar skall vara av 
typen string. Vilket returvärde dessa metoder ger kan också utläsas figur 5.7. 
  
Figur 5.7. är redigerad och innehåller mer information än vad som visas. Den 
information som är viktig för detta exempel finns dock inkluderad. 
 

 
FIGUR 5.7. WSDL-DOKUMENTET SPECIFIERAR TILLGÄNGLIGA METODER. 
 
Map-länken som representeras av siffran 2 utgörs av länken till Map-metoden. Då ett 
klick på denna länk leder till ett förfarande identiskt med länk tre går vi direkt till den. 
 
Ett klick på MapRequest länken, som i figur 5.6. representeras av siffran 3, leder till 
den beskrivning av SOAP-strukturen gällande den aktuella metoden som presenteras 
på nästa sida. Dessutom finns möjligheten att anropa den aktuella metoden med det 
antal parametrar den kräver.   
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FIGUR 5.8. .NET MÖJLIGÖR ATT BÅDE ANROPA METODER OCH GRANSKA SOAP-STRUKTUR. 
 
För att exemplifiera denna möjlighet att testköra en metod anropas metoden 
MapRequest med parameterar enligt figur 5.8. Det svar som Web Servicen ger på 
ovan angivna parametrar presenteras i figur 5.9. 
 

 
FIGUR 5.9. WEB SERVICES RETURNERAR SVAR PÅ INPARAMETRAR. 
 
Det Web Servicen gör i detta läge är alltså att ta emot tre inparametrar, lägga till 
texten Customer, Session och Action, för att sedan returnera denna modifierade 
strängparameter. Inte så anvancerat kanske, men detta exempel kan ändå på ett bra sätt 
användas för att exemplifiera hur en Web Services kan användas. Som sagt är de saker 
som presenteras i denna avdelning av enklare karaktär, och lämnar ett antal frågor 
obesvarade. Dessa frågor kommer att behandlas i kommande kapitel: Problem som 
måste lösas. 
 
Nästa kapitel behandlar arbetet med att skapa en applikation som använder den Web 
Services som i detta läge finns tillgänglig via Internet. 
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5.4 Att använda den nya Web Servicen 
Som tidigare konstaterats finns det, då plattformen .NET används, möjlighet att välja 
ett antal olika kombinationer av miljöer för applikationsutveckling. I detta exempel 
används C# och ASP.NET Web Application för att skapa en applikation med namnet 
Map_Application. 
 
Det som är intressant här är givetvis att lokalisera den aktuella Web Servicen och 
använda de metoder den tillhandahåller. Genom kommandot add webb reference har 
den som använder .NET möjlighet att söka efter Web Services. Detta kan ske genom 
att användaren på egen hand anger en URL, gör en automatisk sökning på lokal dator, 
eller söker i UDDI-registret. I detta exempel lokaliseras den aktuella Web Servicen, 
MapService, på den lokala datorn. Resultatet av sökningen presenteras i form av en 
lista bestående av tillgängliga Web Services. Gränssnittet till dessa Web Services 
representeras av samma detaljer som presenteras i figur 5.6. – 5.8. Det går således att 
på detta sätt granska den funktionalitet en Web Services besitter innan en web referens 
upprättas.  
 
För att upprätta en anslutning genom vilken vald Web Services kan användas krävs 
inte mer än ett klick på knappen add reference och en namngivning av aktuell kopplig. 
I detta exempel namnet localhost. När detta är avklarat finns Web Servicens metoder 
tillgängliga lokalt. Detta på samma sätt som alla andra metoder som finns tillgängliga 
via de standardbibliotek programmeraren är van att ha tillgång till, och kan anropa 
med det reserverade ordet using. För att kunna nyttja de nya Web Services-metoderna 
måste till sist basklassen vilken de tillhör instansieras.  
 
Map_Application.localhost.MapService mapper = new 
Map_Application.localhost.MapService();    
 
I exemplet ovan representeras Map_Application av ASP-applikationen, localhost är 
det namn som här tilldelats Web Referensen, MapServices är namnet på den aktuella 
Web Services-klassen. Vi kan nu kan kommunicera med metoderna MapRequest och 
Map genom det instansierade objektet mapper. 
 
Användaren kan således med denna metod skicka de parametrar som tjänsten 
MapService kräver via exempelvis vanliga textrutor. Dessa parametrar är dock både 
när de skickas av användaren, och tas emot av Web Servicen, av typen string och 
måste parsas till ett komplett XML-request innan SWEGIS tjänst MapService kan 
behandla ärendet. Det är således i detta skede den väl omtalade parsern skall göra sitt 
jobb. Mer om detta i kapitel 5.6. Problem som måste lösas. 
 
En stor fördel med .NET är den autotextfunktion som innebär att tillgängliga metoder 
presenteras medan användaren skriver programkod. Således ett stort hjälpmedel vad 
det gäller att hålla reda på vilka metoder som finns tillgängliga i den responderande 
Web Servicen. Detta innebär att användaren genom att skriva namnet på den 
instansierade klassen, mapper för att fortsätta på exemplet ovan, följt av en punkt, får 
ta del av de metoder detta objekt har. Allt enligt den objektorienterade principen. Vad 
det gäller strukturen på de SOAP-meddelanden som skickas mellan användare och 
Web Services kan XSD-dokument användas för att definiera hur dessa meddelanden 
skall vara utformade. Då toolkit används för att implementera WSDL-dokument krävs 
inga unika XSD-dokument. WSDL-dokumentet specifierar vilka metoder som finns 
tillgängliga, och hur dessa metoder skall användas. Som synes i exemplet, figur 5.8. 
skapas automatiskt en referens till ett standardschema, tillhandahållet av W3C.  
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5.5 Hur blir det med säkerhet, tillgänglighet och betalning? 
Det presenterade tillvägagångssättet gällande både skapandet, och användningen av en 
Web Services ger en bild av hur Web Services fungerar,  samt hur en applikation som 
använder sig av en Web Services rent tekniskt kan utformas. Dessutom belystes ett 
antal faktorer som talar för Web Services, och hur denna teknik faktiskt kan öka en 
tjänsts tillgänglighet. Denna ökade tillgänglighet kan sägas vara ett resultat av det 
faktum att tjänsten, via de standardiserade metoderna blir lättare att använda. På detta 
område skall inte heller den framtida betydelsen av UDDI-registeret underskattas.  
 
Web Services är, som tidigare konstaterats, baserat på öppna standarder. Trots detta 
faktum finns risk [37] för potentiella problem. Brukandet av öppna standarder innebär 
inte [37] automatiskt att kommunikationen mellan samarbetspartners fungerar felfritt. 
För att Web Services skall bli ett fungerande B2B alternativ måste [37] samtliga 
inblandade företag bruka denna standard. Ett annat exempel på att det kan uppstå 
kommunikationsproblem trots att alla inblandade använder Web Services är ArcXML. 
Detta är ESRI’s egna protokoll [20] som används för Internetprodukter. Detta innebär 
att ESRI’s mjukvara kan kommunicera med varandra på ett väldigt effektivt sätt. Dock 
innebär detta att kommunikationen med utomstående programvara kräver viss 
modifiering. 
 
Denna brasklapp angående Web Services och tillgänglighet via standardprotokoll kan 
kanske uppvägas av det faktum att inga brandväggar kommer att blockera trafik eller 
ställa till problem av annan karaktär. Dessutom, vissa avvikelser från en allmänt 
vedertagen standard kommer förmodligen alltid att finnas i den fria världen.  
 
Hur det än förhåller sig med dessa avvikelser så bör en användare som ställs inför 
uppgiften att skapa en karttjänst eller en ITS-applikation på ett enklare sätt kunna göra 
detta genom att använda Web Services metoder, än då sådana möjligheter inte står till 
buds. 
 
Betalning kan vara en känslig fråga angående Internet. Web Services är på detta 
område inget undantag. Men utgör heller inget specialfall. Betalning kan ske så att den 
som brukar tjänsten betalar för varje transaktion, exempelvis varje anrop [24, 61] till 
en viss modul i Web Servicen. Detta är således inget unikt för Web Services. När det 
kommer till betalning för utförd tjänst fungerar således en Web Services vanligtvis på 
samma sätt som en tjänst [61] som inte klassificeras som en Web Services.  
 
Detta är inget konstigt utan ganska självklart. Den som använder en Web Services 
belastar tjänsteleverantörens server på samma sätt som den som brukar tjänsten via 
andra protokoll. Således krävs ingen modifikation av existerande betalningsrutiner för 
att en befintlig tjänst görs tillgänglig via Web Services-metoder. 
 
Vad det gäller de tjänster som granskats i detta arbete, SWEGIS MapService och 
ESRI’s ArcWeb Services, har bägge ett system [24, 61] som bygger på att olika delar 
av tjänsterna kostar olika mycket. I ESRI’s fall handlar det om krediter [25]. Varje 
träff i databasen debiteras med ett antal krediter. Dessa krediter köpes i block, där ett 
block med 100 000 krediter [25] kostar $1.250. En databasförfrågan kan kosta [26] allt 
mellan 1 och 6000 krediter. Dyrast är sattelitfoton. Bland de billigare hittar vi vanliga 
kartbilder av samma typ som SWEGIS levererar.  
 
Vid en valutakurs där dollarn 2004-05-16 står i 7.72 kostar alltså ett kreditblock med 
100 000 krediter 9650 Skr. En kredit motsvarar således 0,0965 Skr, det vill säga 
ungefär tio öre. Detta innebär att de billigaste kartbilderna ESRI levererar kostar 10 
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öre, och de dyraste kostar 600 kr. Detta ger att SWEGIS och ESRI har ungefär [26, 
61] samma prissättning. 
 
Vad det gäller säkerhet så kräver den aktuella Web Servicen inga modifieringar av 
befintliga säkerhetsrutiner. Detta då alla kontroller hanteras av befintlig tjänst. Skulle 
utökad säkerhet med tiden krävas finns WS-S specifikationen som på ett bra sätt 
täcker upp detta område.   
 
De faktorer som har analyserats här ger svar på de frågeställningar som presenterades i 
problemformuleringen. Så när som på en sak, det finns fortfarande problem kvar att 
lösa.   

5.6 Problem som måste lösas 
Den i detta arbete flitigt omnämnda parser fungerar väldigt bra i teorin. Att det är 
möjligt att konvertera ett antal strängar till ett XML-dokument råder ingen tvekan om. 
Exakt hur denna parser i praktiken bör vara utformad för optimal funktionalitet på 
området bör dock utredas ytterligare. 
 
Principen bör dock bli som följer. Web Servicen samlar upp alla användaren string-
parametrar och lägger till de XML <taggar> som enligt DTD-dokumentet krävs. När 
alla parametrar behandlats sammanställs helheten till ett giltigt XML-request och 
skickas till SWEGIS server. 
 
Det svar som returneras behandlas på samma sätt innan de aktuella värdena levereras 
tillbaka till användaren. Eftersom det aktuella fallet innefattar bilder och sökvägar till 
dessa bilder, måste det svar MapService-tjänsten levererar (figur 5.4.) traverseras och 
aktuell URL lokaliseras.  
 
Ytterligare funktionalitet som skulle kunna ligga på Web Servicen är en metod som 
gör det enkelt att, med .NET eller annat toolkit, infoga den bild MapService-tjänsten 
levererar, i en applikation. Hur detta med hjälp av parsern skulle kunna möjliggöras 
måste dock utredas ytterligare, men bör vara möjligt. Om så är fallet skulle detta göra 
Web Services-versionen av MapService väldigt enkel att använda, och således 
attraktiv för kunden.      
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6 Slutsatser 

Här presenteras de slutsatser detta arbete har genererat. Syftet med dessa slutsatser är 
att återkoppla till den frågeställning som formulerades i kapitel 1.2. De begrepp som 
introduceras i syftet täcks in av nedanstående punkter.  
 
På vilket sätt skulle en Web Services göra en MapService-tjänst lättare att 
använda? 
  
Den stora skillnaden mellan att bruka MapService-tjänsten med dagens metoder, och 
att bruka tjänsten med Web Services-metoder är alla de hjälpmeddel som står till buds 
via användandet av för ändamålet utvecklade toolkits. Tjänstens övergripande 
funktionalitet påverkas inte. 
 
Då de protokoll som används med Web Services-tekniken baseras på XML kan 
inlärningsperioden för den nya användaren minimeras. Detta eftersom det bara är ett 
språk att fokusera på. Vad det gäller språk i övrigt så har användaren som använder 
exempelvis .NET möjlighet att välja ett antal olika programmeringsspråk att basera sin 
applikation på. Dessutom finns flera olika miljöer och grundmallar för applikations-
utveckling. Då Web Services är både plattforms och programspråksoberoende besitter 
användaren en stor implementationsmässig frihet.  
 
En karttjänst eller ITS-applikation innehållande Web Services-funktionalitet kan 
enkelt kompletteras med funktionalitet från en eller flera olika tjänsteleverantörer, 
förutsatt att dessa tjänsteleverantörer arbetar inom ramen för Web Services-
standarden. Detta eftersom en Web Services-användare vet hur tekniken fungerar och 
enkelt kan ta nya tjänster i bruk. Namnkonflikter är tack vare namespacefunktionen 
inget Web Services-användaren behöver oroa sig för. Genom att söka UDDI-registret, 
Web Services-världens motsvarighet till vår telefonkatalog, kan både tjänste-
leverantörer och önskad funktionalitet lokaliseras.  
 
Hur kan en Web Services på ett lämpligt sätt baseras på en befintlig tjänst? 
 
Den ansats som valts i detta arbete, att designa Web Servicen som en parser som 
förmedlar kommunikation mellan användare och server har vissa fördelar. Främst det 
faktum att redan befintlig funktionalitet kan utnyttjas. Då Web Servicen tar emot och 
sammanställer de parametrar användaren skickar, och sedan vidarebefodrar detta 
XML-request till den befintliga tjänsten finns inget egentligt behov av lägga vare sig 
säkerhetsrutiner eller felkontroll på Web Servicen. Dessa faktorer hanteras i vanlig 
ordning av den befintliga tjänsten. Dock kan det ändå vara en god idé att ha viss 
felkontroll av de variabler användaren anger. Detta för att minska serverbelastningen 
och förhindra onödig trafik. Skulle utökade säkerhetsåtgärder mot all förmodan anses 
nödvändiga finnes fullgoda lösningar specifierade i WS-S specifikationen.  
 
För att maximalt underlätta för användaren bör all funktionalitet som hanteras av ovan 
nämnda parser, i.e. sammanställning av användarens strängvariabler till ett giltigt 
XML-request, implementeras i Web Servicen. På detta sätt hanterar Web Servicen all 
kommunikation mellan användare och server. Resultatet blir således att Web Servicen 
utgör ett nytt gränssnitt med vilket tjänsten MapService kan användas. 
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Vilka problem måste lösas för att realisera ovanstående två frågor? 
 
Det problem som återstår är att utreda exakt hur denna parser skall vara utformad, för 
att sedan implementera all funktionalitet som en helhet.   
 
Målet med detta arbete är att identifiera vad tjänsteleverantörer, i detta fall SWEGIS, 
och deras kunder kan tjäna på att använda Web Services, samt vilka problem som 
måste lösas för att realisera användandet av denna typ av teknik. Detta innebär att vi 
har ett område kvar, vilket kan vara på sin plats att förtydliga. 
 
På vilket sätt är Web Services bra för SWEGIS? 
 
Den aktuella tjänsten, MapService, riktar sig främst till applikationsutvecklare. 
Applikationsutvecklare kan hitta alla tjänster de behöver i UDDI-registret, finns man 
inte i UDDI-registret minskar chansen att någon ska hitta ens tjänster, att jämföra med 
att finnas i telefonkatalogen. Kanske är denna liknelse i skrivande stund lite av en 
överdrift, men av vad jag kan se, efter att tagit del av ett oändligt antal dokumet, går 
utvecklingen mot en ökad användning av Web Services. 
 
Som företag finns det dessutom fördelar med att bruka den standard som är 
dominerande på marknaden. En allmänt verdertagen standard ger givetvis ett 
potentiellt bredare, och därmed större, kundunderlag.  
 
På nätet precis som i verkligheten vill människor vara där människor är, där det 
händer, och saker diskuteras. Detta är lite vad man kan se på Web Service-området. 
ESRI har bildat egna “Web Services Communitys” innehållande diskussionsforum, 
tutorials och annat som kan vara av intresse för Web Services-användaren.  
 
Ju mer en mötesplats växer, desto mer kommer den att dominera det tjänstesamhälle vi 
idag lever i. Kort sagt, människor vill vara där människor är, som Dahlbom uttryckte 
det [16]. Stora communitys är därför i sammanhanget ett konkurrensmeddel. En 
allmänt verdertagen standard ger givetvis, även på detta område, ett bredare, och 
därmed större, antal potentiella community anhängare. En uppåtgående sprial således. 
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7 Diskussion 

Syftet med detta kapitel är att diskutera kring de resultat detta arbete genererat och den 
metod som användes för att nå detta resultat. Som sista del i detta kapitel presenteras 
mitt förslag på fortsatt forskning. 

7.1 Av resultat 
Det teoretiska kapitlet Web Services i Teorin innehåller väldigt mycket tekniska 
detaljer. Detta är ett medvetet val, vilket syftar till att ge en utförlig beskrivning av 
Web Services, på både konceptuell, och implementationsnivå. Tanken med detta 
arbete är inte att läsaren skall få en vag uppfattning om vad en Web Services är. 
Läsaren skall kunna, genom nogrann läsning, förstå exakt vad en Web Services är, och 
vad som kan åstadkommas med denna teknik.   
 
Då denna rapport fokuserar på användandet av toolkits behandlas vissa av de saker 
som presenteras i kapitlet Web Services i Teorin mer än andra. Detta av den anledning 
att nämnda toolkit gör vissa delar av jobbet åt användaren. De saker som behandlas i 
den teoretiska delen är dock, trots att de bara behandlas flyktigt i den empiriska delen, 
relevanta för det aktuella området.  
 
Jag har valt att relativt okritiskt redogöra för hur en Web Services är uppbyggd och 
fungerar. Jag har inte medvetet sökt efter brister och nackdelar. Ett faktum som dock 
uppenbarat sig under resans gång är ett det finns vissa problem gällande utvecklingen 
av Web Services-standarder. Detta faktum leder till en liten utvikning nedan. 

7.1.1 Standardiseringsproblem 
Syftet med Web Services är att det skall vara enkelt att dela data. En viktig ingrediens 
i denna enkelhet är standardisering. Om alla använder samma standard underlättas 
integrationen mellan olika system och applikationer. Standardisering är viktigt. Därför 
arbetar många med denna fråga. Vilket i vissa fall leder till konkurrerande standards. 
Ju fler kockar, desto sämre soppa. 
 
Ett exempel på detta är att ESRI har utvecklat ett eget Web Services-protokoll som 
heter ArcXML. Detta protokoll är optimerat för kommunikation mellan olika ESRI-
produkter. Detta innebär att en exklusiv användning av ESRI’s produkter leder till 
effektivitet. Kommunikation med utomstående programvara leder till problem. Detta 
är en faktor som, antar jag, är ett smart sätt att försäkra sig om att befintliga kunder, då 
de vill infoga ny funktionalitet i sina applikationer, i första hand vänder sig till ESRI. 
Det är även en faktor som strider mot grundtanken med Web Services. 
 
Förutom det faktum att Microsoft och SUN i det närmaste slutit fred har jag hittat 
vissa tecken som tyder på att Web Services-världen skall enas om allmängiltiga 
standards. Det stora frågetecknet som länge verkar ha legat som en slöja över hela 
Web Services-branchen är säkerhetsfrågan. Detta problem har nu kanske genom WS-S 
specifikationen, som verkar ha fått en stor genomslagskraft, fått sin lösning.  

7.1.2 Framtid för Web Services 
- Det är redan klart, ditt företag kommer att slösa bort en massa pengar på Web 
Services.  
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Om detta drastiska påstående av Koch är korrekt eller inte har jag inget svar på. Men 
risken finns, och det stora osäkerhetsmomentet verkar vara just konkurrerande 
standards. 
 
Det företag som idag spenderar stora pengar på att utveckla Web Services enligt 
dagens standarder och i morgon konstaterar att de blivit passerade av ny teknik och 
nya standarder kommer att förlora pengar. Men å andra sidan, en styrka med Web 
Services är just modifierbarheten. En Web Services besitter i sig vanligen ingen 
funktionalitet annat än att den kommunicerar med en eller flera servrar. Så, bara för att 
en standard ändras så blir inte den lagrade datan, som ändå är det grundläggande i en 
tjänst, värdelös.   
 
Frågan är således om det är en god idé att satsa på Web Services och riskera att lägga 
ner tid och pengar på vad som kanske kan vara ett osäkert projekt. Mitt svar på den 
frågan är att det beror på hur mycket tid och pengar det handlar om. Som i SWEGIS 
fall handlar det inte om mer pengar än timlön till den programmerarare som skall 
implementera Web Servicen. Hur lång tid det kan ta att skapa denna Web Services kan 
jag inte säkert säga. Med detta arbete som bas, kanske ett par veckor, upp till en 
månad, för en rutinerad programmerare.  
 
Den stora frågan för SWEGIS handlar snarare, tror jag, om vem man vill konkurrera 
med. Om SWEGIS anammar Web Services-tekniken resulterar detta i en potentiellt 
större kundkrets. Men, om resultatet blir att alla SWEGIS befintliga kunder börjar 
bruka Web Services-tekniken konkurerar man, på ett mer konkret sätt än idag, med 
ESRI och de andra stora aktörerna på världsmarknaden. Risken om man väljer att inte 
implementera Web Services-tekniken är å andra sidan att man blir efter och helt 
missar bandvagnen.          
 
Vad SWEGIS än väljer att göra kan jag inte se annat än att vi bara sett början av Web 
Services-utvecklingen, och att det är en bransch som kommer att växa enormt under 
kommande år. De siffror som presenteras gällande hur mycket pengar som kommer att 
spenderas på Web Services-projekt under 2008 säger mig inte så mycket. $25 
miljarder är så mycket pengar att jag inte ens kan ge något bra exempel på vad som 
skulle kunna köpas för denna summa. 
 
Utöver denna penningafråga kan jag efter att utfört detta arbete konstatera att Web 
Services är en faktor att räkna med i GIS-branschen. De ledande på marknaden, ESRI, 
använder denna teknik, vilket kan räknas som ett styrketecken. Datorjättarna 
Microsoft, SUN och IBM arbetar alla aktivt med Web Services. Både med att skapa 
standarder och med att utveckla mjukvara. 
 
Min högst personliga åsikt, baserad på detta arbete är att Web Services är en bra 
metod att använda för den som på ett enkelt sätt vill distribuera data över Internet.  
 
Min inte allt för vågade gissning är att användningen av Web Services kommer att öka 
i framtiden.  

7.2 Av metod 
Den metod och de metodsteg som använts under detta arbete har fungerat väl. 
Eventuellt hade det kunnat vara på sin plats med ett antal användarintervjuer. Ett sätt 
att genomföra dessa intervjuer hade kunnat vara att skapa tre olika grupper:  
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 En grupp bestående av SWEGIS befintliga kunder för att se vad de uppfattar 
som problematiskt med den tjänst de brukar. 

 
 En grupp bestående av Web Services-användare, exempel ESRI-kunder, för 

att se vad de uppfattar som problematiskt med den tjänst de brukar. 
 

 En grupp bestående av personer som aldrig använt någon av ovan nämnda 
tjänster får implementera bägge tjänsterna och avgöra vilken metod de anser 
är att föredra.  

 
Detta hade eventuellt kunnat styrka de resultat som presenteras i detta arbete. Jag 
anser dock följande; för att intervjuer av denna typ skall vara relevanta, bör en 
färdigkonstruerad Web Services baserad på SWEGIS tjänst MapService finnas 
tillgänglig för testning. Så är inte fallet. Därmed skulle det vara svårt att mäta vad 
kundernas eventuella missnöje var baserat på. Detta eftersom SWEGIS och ESRI inte 
har ett identiskt tjänsteutbud. Som en direkt följd av ovanstående problematik 
innehåller detta examensarbete inga användarintervjuer.  

7.3 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 
Ovan nämnda begrepp är viktiga i vetenskapliga sammanhang. Reliabilitet och 
validitet utgör ett mått på en studies trovärdighet, medan generaliserbarhet behandlar i 
vilken utsträckning resultatet eller kunskapsbidraget kan användas av andra på andra 
områden [5].  
 
Det är ett faktum att en färdigutvecklad programvara hade stärkt slutsatsernas 
validitet. Dock anser jag att de beskrivningar, analyser och exempel som presenteras i 
den empiriska delen gör att detta arbete ändå innehar en hög reliabilitet.  
 
De resultat som här presenteras är i högsta grad generaliserbara. Jag hävdar att alla 
tjänster med egenskaper liknande de som granskats i detta arbete kan Web Services-
anpassas på det sätt som föreslås i detta arbete. Detta då de fakta som i detta arbete 
indikerar saker som skulle vara fördelaktiga för SWEGIS och deras kunder, på samma 
sätt skulle vara fördelaktiga för ett liknande företag i en liknande situation, och deras 
kunder. 

7.4 Förslag på fortsatt forskning 
Det vore, anser jag, en god idé att med detta arbete som grund implementera den 
föreslagna Web Servicen. Det som återstår att lösa är först och främst design och 
implementering av den parser som i detta arbete behandlas på ett konceptuellt plan.  
 
Denna parser bör, om möjligt, innehålla en metod som gör det enkelt att, med .NET 
eller annat toolkit, infoga den bild MapService-tjänsten levererar i en applikation.  
 
Den som tilldelas denna uppgift bör ha relativt goda förkunskaper vad det gäller Web 
Services, XML, C# och Visual Studio .NET.   
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9 Appendix 

Detta appendix innehåller ett antal bilagor som lyfts ut ur rapporten. 

9.1 WSDL 
Ett exempel på hur ett fullständigt WSDL dokument kan [13] vara utformat. 

 
<?xml version="1.0"?> 
<definitions name="StockQuote" 
targetNamespace="http://example.com/stockquote.wsdl" 
          xmlns:tns="http://example.com/stockquote.wsdl" 
          xmlns:xsd1="http://example.com/stockquote.xsd" 
          xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
          xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"> 
    <types> 
       <schema targetNamespace="http://example.com/stockquote.xsd" 
              xmlns="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema"> 
           <element name="TradePriceRequest"> 
              <complexType> 
                  <all> 
                      <element name="tickerSymbol" type="string"/> 
                  </all> 
              </complexType> 
           </element> 
           <element name="TradePrice"> 
              <complexType> 
                  <all> 
                      <element name="price" type="float"/> 
                  </all> 
              </complexType> 
           </element> 
       </schema> 
    </types> 
    <message name="GetLastTradePriceInput"> 
        <part name="body" element="xsd1:TradePriceRequest"/> 
    </message> 
    <message name="GetLastTradePriceOutput"> 
        <part name="body" element="xsd1:TradePrice"/> 
    </message> 
    <portType name="StockQuotePortType"> 
        <operation name="GetLastTradePrice"> 
           <input message="tns:GetLastTradePriceInput"/> 
           <output message="tns:GetLastTradePriceOutput"/> 
        </operation> 
    </portType> 
    <binding name="StockQuoteSoapBinding" type="tns:StockQuotePortType"> 
        <soap:binding style="document"   
              transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/> 
        <operation name="GetLastTradePrice"> 
           <soap:operation  
                 soapAction="http://example.com/GetLastTradePrice"/> 
           <input> 
               <soap:body use="literal"/> 
           </input> 
           <output> 
               <soap:body use="literal"/> 
           </output> 
        </operation> 
    </binding> 
    <service name="StockQuoteService"> 
        <documentation>My first service</documentation> 
        <port name="StockQuotePort" binding="tns:StockQuoteBinding"> 
           <soap:address location="http://example.com/stockquote"/> 
        </port> 
    </service> 
</definitions> 
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9.2 DTD 
Nedan presenteras vad som utgör ett DTD-request dokument. Det vill säga, vad 
SWEGIS server förväntar sig för indata, och hur denna data skall vara strukturerad för 
att den skall kunna behandlas felfritt. 
 
<!ENTITY specification "MapService XML request"> 
<!ENTITY version "1.0"> 
<!ENTITY internalrevision "$Id: maprequest.dtd,v 1.4 2003/03/24 
17:07:30 martinh Exp $"> 
 
<!ENTITY % systems "(RT90 | WGS84 | Lambert)"> 
<!ENTITY % defaultsystem "'RT90'"> 
 
<!ELEMENT maprequest ((map, copyright?, compass?, scalebar?, legend?, 
itemset?, route?, location*)?)> 
<!ATTLIST maprequest action (get | set) "get"> 
<!ATTLIST maprequest customer CDATA #IMPLIED> 
<!ATTLIST maprequest session CDATA #REQUIRED> 
<!ATTLIST maprequest system %systems; %defaultsystem;> 
<!ATTLIST maprequest language CDATA "en"> 
 
<!ELEMENT map EMPTY> 
<!ATTLIST map xmin CDATA #IMPLIED> 
<!ATTLIST map ymin CDATA #IMPLIED> 
<!ATTLIST map xcenter CDATA #IMPLIED> 
<!ATTLIST map ycenter CDATA #IMPLIED> 
<!ATTLIST map xmax CDATA #IMPLIED> 
<!ATTLIST map ymax CDATA #IMPLIED> 
<!ATTLIST map scale CDATA #IMPLIED> 
<!ATTLIST map fixedscales (true | false) "true"> 
<!ATTLIST map width CDATA #IMPLIED> 
<!ATTLIST map height CDATA #IMPLIED> 
 
<!ELEMENT copyright EMPTY> 
<!ATTLIST copyright align (left | center | right) "left"> 
<!ATTLIST copyright valign (top | center | bottom) "top"> 
<!ATTLIST copyright x CDATA "10"> 
<!ATTLIST copyright y CDATA "10"> 
<!ATTLIST copyright size (small | large) "large"> 
 
<!ELEMENT compass EMPTY> 
<!ATTLIST compass align (left | center | right) "left"> 
<!ATTLIST compass valign (top | center | bottom) "top"> 
<!ATTLIST compass x CDATA "10"> 
<!ATTLIST compass y CDATA "10"> 
<!ATTLIST compass size (small | large) "small"> 
 
<!ELEMENT scalebar EMPTY> 
<!ATTLIST scalebar type (baroverscale | scaleoverbar) "baroverscale"> 
<!ATTLIST scalebar align (left | center | right) "left"> 
<!ATTLIST scalebar valign (top | center | bottom) "top"> 
<!ATTLIST scalebar x CDATA "10"> 
<!ATTLIST scalebar y CDATA "10"> 
<!ATTLIST scalebar width CDATA "100"> 
 
<!ELEMENT legend EMPTY> 
<!ATTLIST legend width CDATA #IMPLIED> 
<!ATTLIST legend height CDATA #IMPLIED> 
 
<!ELEMENT itemset ((lineitem | pointitem | polygonitem)*)> 
 
<!ELEMENT lineitem (line)> 
<!ATTLIST lineitem  system %systems; #IMPLIED> 
 
<!ELEMENT line (vertex+)> 
<!ATTLIST line color CDATA "#000000"> 

 54



<!ATTLIST line width CDATA "5"> 
 
<!ELEMENT vertex EMPTY> 
<!ATTLIST vertex ordinal CDATA #REQUIRED> 
<!ATTLIST vertex x CDATA #REQUIRED> 
<!ATTLIST vertex y CDATA #REQUIRED> 
 
<!ELEMENT pointitem (icon | circle)> 
<!ATTLIST pointitem x CDATA #REQUIRED> 
<!ATTLIST pointitem y CDATA #REQUIRED> 
<!ATTLIST pointitem system %systems; #IMPLIED> 
 
<!ELEMENT icon EMPTY> 
<!ATTLIST icon href CDATA #REQUIRED> 
 
<!ELEMENT circle EMPTY> 
<!ATTLIST circle color CDATA "#990000"> 
<!ATTLIST circle bordercolor CDATA "#000000"> 
<!ATTLIST circle border CDATA "2"> 
<!ATTLIST circle size CDATA "16"> 
 
<!ELEMENT polygonitem (polygon)> 
<!ATTLIST polygonitem system %systems; #IMPLIED> 
 
<!ELEMENT polygon (ring+)> 
<!ATTLIST polygon color CDATA "#000000"> 
<!ATTLIST polygon bordercolor CDATA "#000000"> 
<!ATTLIST polygon border CDATA "0"> 
 
<!ELEMENT ring (vertex+)> 
 
<!ELEMENT route EMPTY> 
<!ATTLIST route id CDATA #REQUIRED> 
<!ATTLIST route color CDATA "#000000"> 
<!ATTLIST route width CDATA "15"> 
 
<!ELEMENT location (icon | circle)> 
<!ATTLIST location id CDATA #REQUIRED> 

9.3 Security 
Nedan presenteras exempel på hur ett antal fördefinierade element i WS-S 
specifikationen kan implementeras. 

9.3.1 Security elementet 
Det mest fundamentala [12] som definieras i WS-S är det <security> element som kan 
placeras i SOAP Headern enligt exemplet [12] nedan. I detta exempel konstateras 
även att WS-S har ett eget (schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext") namespace. 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<s:Envelope  
 xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
 xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext"> 
 <s:Header> 
  <wsse:Security> 
     ••• 
  </wsse:Security> 
 </s:Header> 
 <s:Body> 
  ••• 
 </s:Body> 
</s:Envelope> 
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9.3.2 Security tokens 
Tre varianter finns explicit deklarerade: 

 
Användarnamn och lösenord: för denna metod finns <UsernameToken> definierad. 

 
<wsse:Security 
 xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext"> 
 <wsse:UsernameToken> 
  <wsse:Username>Diana</wsse:Username>  
  <wsse:Password>mY5ecRet</wsse:Password> 
 </wsse:UsernameToken> 
</wsse:Security> 
 

Kerberos Ticket: för denna metod finns <BinarySecurityToken> definierad. 
 
<wsse:Security 
xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext"> 

 <wsse:BinarySecurityToken 
  ValueType="wsse:Kerberosv5ST" 
  EncodingType="wsse:Base64Binary"> 
   QMwcAG ...         
 </wsse:BinarySecurityToken> 
</wsse:Security> 
 

X.509 Certifikat: Brukar också <BinarySecurityToken> elementet. 
 
<wsse:Security 
xmlns:wsse="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2002/12/secext"> 

 <wsse:BinarySecurityToken 
  ValueType="wsse:X509v3" 
  EncodingType="wsse:Base64Binary"> 
   KkFPle ...         
</wsse:BinarySecurityToken> 
</wsse:Security> 

9.3.3 Viktiga och frekvent förekommande element 
CanonicalizationMethod identifierar [12] den algoritm som användes för att 
konvertera XML dokumentet till ett standardiserat format innan signaturen 
genererades. Denna process måste utföras om digital-signaturmetoden skall fungera 
eftersom både sändare och mottagare måste ha identiska versioner (på bit-nivå) av 
XML dokumentet.  
 
SignatureMethod identifierar [12] den algoritm som användes för att skapa den 
digitala signaturen. Användandet av både XML Signatur Standarden och WS-S kräver 
att stöd för Digital Signature Standard finns. Denna Digital Signature Standard 
använder SHA-1 och DSA algoritmerna för att skapa ett meddelande. 
 
Refence identifierar [12] den information som digitalt signerats. När denna metod 
används i ett SOAP meddelande refererar denna del av signaturen vanligen till de 
signerade delarna i Header och Body elementen.  
 
SignatureValue innehåller [12] de byte den digitala signaturen utgör. 
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10 Begrepp och förkortningar 

ASP (Active Server Pages) 
Microsofts Språk för serverkommunikation. 
 
API (Application Programming Interface) 
Beskriver hur programmerare som skriver en applikation kan göra förfrågningar till 
operativsystem eller applikationer. 
 
B2B (Business to business) 
Avser handel mellan enskilda företag. Denna handel har sin egen affärslogik, sina 
egna affärsmodeller och sätt att hantera kundrelationer, prissättning etc. 
 
C#  (C-Sharp) 
Programmeringsspråk som bygger på C/C++ och är syntaktiskt närbesläktat med 
Java. 
 
COM (Component Object Model) 
En standard som tillåter program att kommunicera med varandra, oberoende av 
implementerat programmspråk. 
 
CORBA (Common Object Request Broker Architecture) 
Utgör ett gränssnitt mellan olika arkitekturer, t.ex. olika operativsystem, 
programmeringsspråk och/eller nätverk. Med hjälp av CORBA kan dessa olika delarna  
i ett system interagera med varandra. 
 
DNS (Domain Name System) 
Det sätt på vilken Internet-domännamn är lokaliserade och översatta till IP-adresser 
 
DTD (Document Type Definition) 
Används för att reglera strukturer gällande XML kommunikation. 
 
Gif (Graphics Interchange Format) 
Bildformat som vanligen används för Webben. 
 
GIS (Geografiska Informations System) 
Avser datoriserade informationssystem för hantering och analys av lägesbundna data. 
Vanligen en kombination av kartor och tabellinformation. 
 
HTML (HyperText Markup Language) 
En uppsättning regler för hur en fil skall se ut om den är tänkt att visas upp som en 
web-sida. 
 
HTTP (HyperText Transfer Protocol) 
En uppsättning regler för utbyte och överföring av filer såsom text, bilder, ljud, video 
och andra mutlimediafiler. 
 
FTP (File Transfer Protocol) 
Ett standardiserat protokoll för att föra över filer mellan datorer över Internet. 
 
HTTPS (HyperText Transfer Protocol Security) 
För säker HTTP kommunikation. 
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IIS (Internet Information Server) 
Programvara som möjliggör att en ordinär PC kan användas som en server. 
 
IT (Informations Teknologi) 
Ett vagt uttryck som ofta avser utnyttjandet av datorer och Internet för 
informationshantering. 
 
ITS (Intelligenta transportsystem) 
Koncept som används för att beskriva hur den nya informations-teknologin kan 
användas inom transportsektorn. Går ibland under namnet transport telematics. 
 
IP (Internet Protocol) 
Protokoll som används för att skicka och ta emot data över Internet. 
 
Java 
Programmeringsspråk grundat av SUN. 
 
J2EE (Java 2 Enterprise Edition) 
En Javabaserad utvecklingsmiljö skapad av SUN. Funktionaliteten är i princip den 
samma som .NET. 
 
J# (J-Sharp) 
Microsofts version av programspråket Java. 
 
Microsoft Visual Studio .NET 
En utvecklingsmiljö som stödjer olika programmeringsspråk. Stöd finns även för att 
skapa olika typer av applikationer. 
 
Nod 
Enhet i ett nätverk. 
 
OASIS 
Standardiseringsorgan, arbetar med Web Services standardisering 
 
RMI (Remoted Method Invocation) 
Java-metod för att hantera distribuerade metodanrop. 
 
RPC (Remote Procedure Call) 
Ett sätt att låta ett program kommunicera med ett annat program over ett nätverk, 
modellen är client-server. 
 
SSL (Secure Sockets Layer) 
Protokoll för att sköta säkerheten med meddelandeöverföring över Internet 
 
SGML (Standard Generalized Markup Language) 
Ett metaspråk som på ett formellt sätt beskriver ett markeringsspråk, e.g. XML eller 
HTML. 
 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 
Ett TCP/IP-protokoll som används för att skicka och ta emot e-mail. 
 
SOAP (Simple Object Access Protocol) 
Ett XML-baserat protokoll för informationsutbyte i en  distribuerad miljö 
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SQL (Structured Query Language) 
Språk som används för att kommunicera med databashanterare som följer SQL-
standarden. MySQL är en databas som kommunicerar med detta språk 
 
TCP/IP (Transfer Control Protocol / Internet Protocol) 
Det grundläggande kommunikationsspråket eller protokollet över Internet. 
 
UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) 
Standard för hur information om Web Services skall lagras och kunna hittas. 
 
URI (Uniform Resource Identifier) 
Ett övergripande sätt att namnge objekt. En URI är alltså mycket generell och kan 
beskriva resurser som är tillgänglig via Internet. Men så behöver inte vara fallet. 
 
URL (Uniform Resource Locator) 
En specifik internet adress.  
 
Visual Basic 
Windowsbaserat Programmeringsspråk som är grundat på det gamla Basic-språket. 
 
W3C (World Wide Web Consortium) 
Standardiseringsorgan som arbetar med att utforma Webb-standarder. 
 
WSDL (Web Service Definition Language) 
Ett XML dokument som definierar gränssnittet till en Web Services.  
 
WS-I (Web Services Interoperability Organization) 
Standardiseringsorgan grundat av Microsoft och SUN. 
 
XML (eXtensible Markup Language) 
Ett generellt och standardiserat sätt att strukturera och beskriva information. 
 
XML Namespace 
Metod för att härleda var ett element definierats och undvika namnkonflikter. 
 
XSD (XML Schema Definition) 
Används för att reglera strukturer gällande XML kommunikation. 
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