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Sammanfattning 
I dagens näringsliv är effektiv kommunikation och informationsutbyte mellan företag en 
förutsättning för verksamheten. Näringslivet utmärks av förändring; företag köps upp, företag 
slås samman, företag samarbetar i projektform. Behovet av att integrera varandras 
informationssystem står i paritet med ovanstående förändringar. Ett stort problem med 
systemintegration är variationsrikedomen mellan informationssystemen, beträffande teknisk 
plattform och programspråk. Webservices erbjuder metoder att enkelt integrera olika 
informationssystem med varandra. 
 
I rapporten beskrivs hur webservices implementeras och vilka tekniska komponenter som ingår, 
samt de fördelar som webservicetekniken ger. Uppdraget från Sogeti, Borlänge var att designa 
och implementera en prototyp, i vilken klientapplikationer i Java och VB.NET integreras med 
varandra genom webservices i respektive programspråk. För analys och design har metoden 
UML använts.  
 
Slutsatsen av rapporten är att Java och VB.NET kan kommunicera med varandra genom 
webserviceteknik. Dock är integrationen mellan de två programspråken inte okomplicerad. Detta 
leder till slutsatsen att webservicetekniken måste standardiseras för att få ordentligt genomslag 
som teknik för systemintegration mellan olika programspråk.  
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Summary 
In today’s business world effective communication and information exchange between 
companies is a prerequisite for business. The business world is recognized by change; companies 
are sold to other companies, companies are unified, companies cooperate in projects. The need to 
integrate each other’s information systems is on a par with the changes above. Variations 
between the information systems, concerning technical platform and programming languages, 
make a great problem. Webservices offer methods of simple integration between different kinds 
of information systems. 
 
This report describes how webservices are implemented and from which technical components a 
webservice consists, and finally what benefit the webservice technology brings. The task from 
Sogeti, Borlänge was to design and implement a prototype, in which Java and VB.NET client 
applications are integrated by Java and VB.NET webservices. For analysis and design of the 
prototype the UML method has been used.  
  
The conclusion of the report is that Java and VB.NET can communicate by the use of 
webservice technology. Though the integration between the programming languages is not 
uncomplicated. This brings the conclusion that the webservice technology must be standardized 
to become a leading technology for system integration between different programming 
languages.  
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1. INLEDNING 
I ett alltmer globaliserat näringsliv har behovet av kommunikation mellan företag ökat. 
Samarbetsformerna har förändrats i relation till tidigare. Företag köps upp eller slås samman, 
koncerner utökas med nya dotterbolag, företag samarbetar i projekt runt produktutveckling 
med mera. En grundförutsättning för att denna nya typ av näringsliv ska kunna fungera på ett 
effektivt sätt är effektiv kommunikation. 
 
Genom den rika flora av informationssystem som finns, såväl standardsystem som 
egenutvecklade och hybrider dem emellan, är det komplicerat att integrera systemen med 
varandra. Vid företagsfusioner tvingas inte sällan ett av företagen byta ut sitt 
informationssystem för att motsvara moderbolagets eller anpassa sitt system till höga 
utvecklingskostnader.  
 
Vid tillfälliga samarbetsprojekt vill företagen ibland dela ut delar av sina informationssystem 
till partnern eller enbart ge tillgång till viss funktionalitet. Detta kan vara komplicerat, och kan 
ibland enbart lösas genom att skriva om källkoden till en applikation.  
 
En lösning på ovanstående problem är webservices. Webservices är programmetoder som 
lagras på en webbserver och kan anropas som vanliga programmetoder. Därigenom kan valda 
delar av ett informationssystem göras tillgängligt över Internet. Alla data som överförs från 
och till webservices är i XML-format, som är ett plattformsoberoende beskrivningsspråk som 
alla moderna programspråk kan förstå.  
 

1.1 Bakgrund 
Sogeti är ett konsultföretag som utvecklar IT-lösningar. Företaget är verksamt i åtta 
europeiska länder, och utgörs i Sverige av ca 650 anställda på sexton olika kontor. Vid 
årsskiftet 2003 bytte företaget namn från Cap Gemini till Sogeti. 
 
Sogeti Borlänge består av ca åttio konsulter, varav 20 % är verksamma inom projektledning, 
utredning och strategisk analys och resterande 80 % inom IT.    
 
I dagsläget pågår ett projekt på Sogeti Borlänge att utvidga Stora Ensos befintliga 
informationssystem Etoolkit med ytterligare funktioner. En del av utvidgningen rör 
informationshantering för Stora Ensos skogsbruk i Ryssland.  
 
För närvarande sker all kommunikation mellan Stora Enso och dess ryska partner asynkront, 
till exempel via ftp. Stora datamängder skall också i framtiden överföras asynkront. För små, 
avgränsade datamängder finns emellertid också behov av synkron kommunikation. Ett 
exempel på detta är förfrågningar gentemot det andra företaget rörande ekonomiska eller 
logistiska ärenden. 
 
Stora Enso och den ryska partnern använder informationssystem som är implementerade i 
olika programspråk. Därför kan systemen inte utan vidare integreras med varandra.  
 
Sogeti Borlänge överväger att lösa detta problem med hjälp av webservices. Denna rapport är 
en förstudie för en sådan lösning. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att beskriva hur webservices kan användas för synkront 
informationsutbyte över Internet mellan två informationssystem i Java respektive VB.NET.     
 
För att göra denna beskrivning kommer de ingående teknikerna och användningen av dem att 
beskrivas.  
 
Den underliggande frågeställningen till syftet är hur webservicetekniken kan användas för 
systemintegration mellan olika tekniska miljöer och plattformar.  

1.3 Mål 
Rapportens och den implementerade prototypens mål är att ge Sogeti Borlänge en konceptuell 
design och tillämpning av hur webservices kan utnyttjas för informationsutbyte mellan företag 
som använder informationssystem på olika tekniska plattformar och miljöer. 
 
Vårt arbete kan betraktas som en förstudie för ett konsultuppdrag som Sogeti ska utföra för 
Stora Ensos räkning.   
 

1.4 Beskrivning av uppdraget 
Uppdraget går ut på att utveckla en implementerad prototyp av ett system med två 
webservices och två klienter. Den ena webservicen ska skrivas i Java och den andra ska 
skrivas i VB.NET. Dessa webservices ska sköta informationsutbytet mellan 
klientapplikationerna.  
 
Eftersom systemet enbart ska vara en prototyp, är det mindre relevant vilka data som överförs. 
Målsättningen från uppdragsgivaren är istället att påvisa att och hur webservices 
implementerade i olika programspråk kan kommunicera med varandra. 
 
Andra förutsättningar är att prototypen ska användas för överföring av begränsade 
datamängder, såsom en orderförfrågan mellan två företag, samt att de data som överförs 
endast är av enkla datatyper. 

1.5 Avgränsning 
Rapporten är avgränsad till att beskriva hur webservices kan användas för systemintegration 
mellan informationssystem som är skrivna i java och VB.NET.  
 
Sålunda har vi valt att avstå från andra infallsvinklar. Dessa aspekter är inte mindre relevanta, 
men ingår inte i uppdragsbeskrivningen. Exempelvis borde webservicetekniken testas för 
informationssystem i andra programspråk och på andra tekniska plattformar. En annan aspekt 
är webservices och säkerhet.  
 
Vidare har vi valt att avgränsa oss från att använda UDDI, som vi beskriver under punkt 4.2.4. 
UDDI är en väsentlig del av webservicetekniken, i så måtto att man med hjälp av UDDI kan 
registrera webservices på Internet. Vårt system är enbart avsett att användas inom ett intranät. 
Därför finns det inga motiv för att underlätta lokaliseringen av våra webservices.  
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2.  METOD 
Våra webservices ska implementeras i de objektorienterade programmeringsspråken VB.NET 
och Java. För analys och design kommer vi därför att använda UML (Unified Modeling 
Language), som är en objektorienterad metod. Därmed avser vi att strukturera alla arbetssteg 
objektorienterat mot implementationen..  
 
UML kan kronologiskt indelas i tre faser; analys, design och implementation. Respektive fas 
utmynnar i dokument, som används i nästkommande fas, eller ett färdigt system. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Här följer en beskrivning av UML, samt hur vi kommer att tillämpa den. 

2.1 UML 
UML är snarast en familj av analys- och designmetoder. När UML tillämpas praktiskt avses 
vanligtvis en specifik tolkning av UML-metoden. Vi kommer att utgå ifrån den version som 
Mathiassen (m.fl) beskriver (se källförteckning). När vi framgent beskriver UML och vår 
tillämpning av den, avser vi den version som Mathiassen beskriver. 
 

2.1.1 Principer 
UML grundas på sex metodologiska principer1.  
Den första principen, objekt som samlande begrepp, används för att förstå och beskriva den 
verklighet som applikationen ska avspegla. Utvecklarna ska redan i analysfasen betrakta den 
uppgift som applikationen ska utföra objektorienterat. Detta objektbegrepp överförs sedan till 
designfasen.   
Nästa princip är en öppen metod. UML utgörs å ena sidan av principer och begrepp, som är 
centrala och inte bör åsidosättas. Å andra sidan består UML av tekniker och notationer, som 
är tillämpningar av principerna och som kan anpassas efter utvecklarnas egna behov. 
Klassdiagram till exempel spelar en betydelsefull roll i alla arbetsfaser och ska inte anpassas. 
                                                 
1  Mathiassen, Lars (m. fl.) 1998: s 29 

Analysfas Analysdokument 

Designfas Designdokument 

Implementations-
fas Färdigt system 

Figur 2.1 Beskrivning av UML:s tre faser 
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Däremot kan händelsediagram eller dylikt bytas ut mot notationstekniker som bättre stödjer 
arbetets inriktning. 
Principen en situationsbestämd strategi innebär att olika projekt möter olika typer av 
svårigheter. UML anger därför inte riktlinjer för en generell strategi. Istället erbjuder UML 
enkla tekniker för utforma en konkret strategi för den specifika uppgift som projektet ska lösa. 
Nästa princip benämns återanvänd förebilder, mönster och komponenter. UML uppmuntrar 
till att låta en lösning inspireras av välfungerande, existerande lösningar. Eftersom 
objektorienterade program är modulariserade, överensstämmer principen med den 
objektorienterade programmeringens mål. 
Principen en bra design har inga väsentliga svagheter utgörs av de tre kraven begriplighet, 
flexibilitet och användbarhet. Begripligheten innebär att designen måste vara lätt att förstå, 
eftersom den kommer att användas som grundval för fortsatt arbete. Designen måste vara 
flexibel eftersom implementationsfasen kan klarlägga brister i designen eller att nya 
användarkrav kan uppkomma. Användbarheten, avslutningsvis, är central eftersom denna är 
den springande punkten för applikationens framgångsrikedom.  
Avslutningsvis betonas vikten av en kortfattad dokumentation av hög kvalitet. 
Dokumentationen ska vara ett styrningsverktyg i projektarbetet, och har stor betydelse för att 
förena projektdeltagare och uppdragsgivare kring en gemensam vision. Därför måste 
dokumentationen vara överskådlig och inte innehålla några tvivelaktigheter. En alltför utförlig 
dokumentation motarbetar överskådligheten och reducerar handlingsutrymmet i 
implementationsfasen. 

2.1.2 Analysfas 
Under analysfasen skapar sig utvecklarna en uppfattning av de krav som uppdragsgivaren 
ställer på applikationen och de tekniska krav som applikationen ska uppfylla. Utvecklarna 
måste klarlägga användningsområdet för applikationen, det vill säga hur och av vem, samt för 
vilka syften som applikationen ska användas.  
 
Analysfasen ska resultera i ett analysdokument. Detta dokument har flera uppgifter 2. För det 
första ska analysdokumentet tjäna som arbetsredskap för att samla de fortlöpande 
delresultaten under analysen. För det andra har dokumentet funktionen av styrredskap för att 
bedöma om arbetet går i riktning mot målet. För det tredje är dokumentet ett beslutsunderlag 
för uppdragsgivaren och användarna om applikationen motsvarar deras krav och 
förväntningar. Avslutningsvis är analysdokumentet ett underlag för design och 
implementation.  
 
Nedan följer en beskrivning av de ingående delarna i ett typiskt analysdokument. 
 

• Uppgiften: här ges en kortfattad beskrivning av projektets bakgrund. 
• Problemområde: strukturella beskrivningar av ingående klasser och deras relationer. 
• Användningsområde: här åskådliggörs hur applikationen ska användas och med hjälp 

av vilka gränssnitt som användningen ska ske. Här ges också övergripande 
beskrivningar av de funktioner som applikationen ska innehålla. 

• Rekommendationer: i denna del formuleras strategin och riktlinjerna för det fortsatta 
arbetet. 

 
Sedan analysdokumentet har godkänts av uppdragsgivare och användare, blir detta grunden 
för ett skriftligt avtal mellan utvecklare och kund. 

                                                 
2  Mathiassen (m. fl.) 1998: s 354  
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2.1.3 Designfas 
Under designfasen utformas lösningar som motsvarar de krav som analysdokumentet har 
fastställt. Designen innefattar både komponenter och processer3. Med komponenter avses de 
ingående klasserna med deras medlemsdata- och metoder. Processdesignen avser istället den 
logik som applikationen ska följa. 
 
Designdokumentet ska sammanställa de designbeslut som fattats under designfasen, och får 
sålunda funktionen av ett arbetsredskap. Därtill är dokumentet ett styrredskap för att mäta 
framåtskridandet och dirigera arbetet mot de mål som har fastställts under analysfasen. 
Avslutningsvis ska dokumentet förena designerna kring en gemensam idé, och förmedla 
designbesluten till programmerarna.  
 
Till skillnad från andra metoder bör graden av detaljering på designdokumentet vara relativt 
låg, så att programmerarnas handlingsfrihet och innovationsförmåga inte blir för begränsad. 
 
Ett typiskt designdokument motsvarar följande indelning. 
 

• Uppgiften: beskriver de kriterier som designen ska utformas för att motsvara. 
• Teknisk plattform: beskrivning av designspråk, programmeringsspråk och den tekniska 

miljö som applikationen ska integreras i. 
• Arkitektur: beskriver komponenter och processer. 
• Modellkomponent: utgör en avspegling av problemområdets strukturella relationer i 

form av klassrelationer och datamodeller. 
• Funktionskomponent: beskriver sådana funktioner som används i applikationen men 

som inte är inkapslade i klasser. 
• Systemgränssnittskomponent: beskriver den del av applikationen som interagerar med 

annan mjuk- och hårdvara, såsom uppkoppling mot en annan server eller en databas, 
in- och utströmmar eller dylikt. 

• Användargränssnittskomponent: beskriver de gränssnitt som användarna ska använda 
för att interagera med systemet. Innefattar bland annat navigationsdiagram. 

• Rekommendationer: innehåller en plan för fortsatt arbete, till exempel beskrivningar 
av hur applikationen ska tas i bruk. 

 
 

 

                                                 
3  Mathiassen (m. fl) 1998: s 202 
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3. REFERENSRAM 
Under denna punkt analyseras de syften som webservicetekniken har utvecklats för. 
Diskussionen förankras i den litteratur som redovisas under punkt 9 Källförteckning. Under 
punkt 6 Analys utvärderas hur väl tekniken motsvarar dessa syften, mot bakgrund av 
implementationen av prototypen. 
 
Filosofin bakom utvecklingen av webservices är att i största utsträckning använda 
Internetstandarder som TCP/IP, HTTP och XML. Dock är inte dessa protokoll och språk 
tillräckliga för att utföra de uppgifter som webservices har skapats för. Webservices har därför 
drivit på utvecklingen av nya protokoll och språk som WSDL, SOAP och UDDI, som är 
specifika för webservices4. Dessa genomgår täta förändringar och några formella standarder 
har ännu inte etablerats. 
 
SOAP-protokollet började utvecklas 1998 i samarbete mellan Microsoft, DevelopMentor och 
UserLand Software5. Specifikationen SOAP 1.1 lämnades in till W3C år 2000 för att utreda 
om den dåvarande utformningen skulle kunna ligga till grund för en formell standard. I denna 
version deltog också IBM och Lotus. År 2000 blev SOAP 1.1 en formell standard. Den 
senaste versionen är SOAP 1.2, som har närmat sig W3C:s krav på standardisering, men som 
fortfarande inte har blivit en formell standard. På grund av det stora antalet aktörer finns i 
dagsläget cirka 20 versioner av SOAP6. 
 
SOAP karakteriseras av enkelhet och utbyggbarhet7. Enkelheten är ett återkommande drag ur 
flera synvinklar. Främst avser enkelheten att SOAP-meddelanden har reducerats till ett fåtal 
element i relation till andra teknikers meddelanden8. Men enkelhet är också ett nyckelord i 
andra avseenden. SOAP-meddelanden är för det första självbeskrivande XML-dokument (se 
5.2.3 och 5.3.3 SOAP Request och Response)9. Till skillnad från andra tekniker är 
kommunikationen textbaserad och inte binär, varför SOAP-meddelanden läses lika lätt av 
både datorer och människor. För det andra är XML och SOAP plattformsoberoende och kan 
användas tillsammans med ett stort antal programspråk. Eftersom funktionaliteten 
implementeras av vanliga basklasser, och inte av programspråk som är specifika för 
webservices, är det enkelt att utveckla en existerande basklass till en webservice. Sålunda kan 
existerande programkod distribueras, och existerande applikationer i olika språk kan med 
enkla medel integreras. För det tredje anses webservicetekniken också vara en enkel teknik i 
relation till andra tekniker för att distribuera system, såsom RMI, CORBA och DCOM10. 
 
Utbyggbarheten ligger i att SOAP själv inte innehåller nödvändig funktionalitet, utan måste 
samarbeta med andra tekniker (HTTP, WSDL, UDDI, Java, VB.NET) för att bli meningsfull. 
SOAP är också själv utbyggbart, så till vida att protokollet är medvetet enkelt för att kunna 
byggas ut med ytterligare funktionalitet och standardiseras (jfr 7. Slutsatser). 
 
Det finns som sagt också andra tekniker som kan utföra de uppgifter som webservices kan. 
Både RMI, CORBA och DCOM kan användas för att skapa distribuerade system. Dock finns 

                                                 
4 Freeman, Adam & Jones, Allen 2002: s 3 
5 Hendricks, Mack (m.fl.) 2002: s 35 
6  “SOAP Services”, http://www.topxml.com/soap/articles/soapservices/default.asp  
7 “Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.2”, http://www.w3.org/TR/SOAP/.  
8 Ibid. 
9 Weber, Joseph & Wutka, Mark 2002: s 13 
10 jfr ibid.: s 10 ff 
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väsentliga skillnader mellan nämnda tekniker och webservices11. RMI kan endast sköta 
kommunikation mellan applikationer i Java. Både CORBA och DCOM kan hantera ett flertal 
programspråk, men DCOM: s urval är begränsat till Microsofts programspråk (såsom Visual 
Basic). Klientapplikationer till CORBA-system kräver installationen av särskilda klasspaket 
för att interagera med systemet.  
 
SOAP och webserviceteknik har också svagheter i relation till teknikerna ovan12. Eftersom 
SOAP-meddelanden är XML-dokument, är de större än CORBA: s och RMI :s meddelanden, 
som är i binär form. Webservices tar därför mer bandbredd i anspråk. SOAP-meddelanden 
måste serialiseras/deserialiseras till/från XML, vilket innebär mer tidsödande exekvering. 
 
Mot bakgrund av ovanstående kan webserviceteknikens främsta syfte och konkurrensfördel i 
relation till andra tekniker sägas vara interoperabilitet. SOAP-protokollet är enkelt och 
innebär i sig ingen revolution beträffande systemintegration. Men genom att sammanföra 
existerande protokoll och standarder skapar protokollet nya förutsättningar för att skapa 
distribuerade system13. Med webservices kan befintliga programmetoder distribueras, och 
applikationer i olika programspråk kan kommunicera med varandra via HTTP-protokollet. 
Genom att använda plattformsoberoende och väletablerade standarder som TCP/IP, HTTP 
och XML kan olika typer av applikationer på olika operativsystem integreras.     
 
    
  
 
 

                                                 
11 Weber, Joseph & Wutka, Mark 2002: s 10 
12 “When is SOAP a good idea in a project”, http://ejbinfo.com/articles/00/10/28/0933234.shtml 
13  “SOAP: The Simple Object Access Protocol”, Aaron Skonnard, 
http://www.microsoft.com/mind/0100/soap/soap.asp   
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4. WEBSERVICES I KORTHET 

4.1 Generella egenskaper 
En webservice är en eller flera programmetoder som finns tillgängliga på Internet och som 
kan användas via Internet. I detta avseende skiljer sig webservicens metoder inte från metoder 
i traditionell programmering. Skillnaden ligger i tillgängligheten.  
 
Medan en vanlig applikations metoder är lokala på den dator där programmet exekverar, 
lagras en webservices metoder på en webbserver. Alla användare som har tillgång till 
webbservern kan därför anropa samma webservices metoder.  
 
Webservicetekniken kan användas på flera sätt. Både användare, applikationer och andra 
webservices kan använda en webservice. Genom att ge webservicen ett HTML-gränssnitt, kan 
den användas av en användare som ett vanligt webbprogram. En webservice kan också 
integreras med en vanlig applikation, och användas som vanliga metoder. En del av den 
lokala applikationens funktionalitet kan därför utföras i en annan del av världen. Slutligen kan 
ett helt system utvecklas genom en serie av anrop mellan webservices.  
 
Nedan följer konceptuella beskrivningar av webservices i tre vanliga användningsfall.  
 
Fall 1 : användare  webservice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
Fall 2 : applikation  webservice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fall 3 : webservice  webservice 

Webservice 

Hur många m/s kommer det att blåsa imorgon? 

4 m/s 

DB 

Webservice 

Hur hög är genomsnittsåldern på Sveriges befolkning? 

43 år 

Applikation DB 
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4.2 Ingående tekniker 
Nedan följer övergripande beskrivningar av de ingående delarna och deras betydelse för 
webservicen. 

4.2.1 XML 
Alla data som överförs via SOAP är i XML-format. XML är ett självbeskrivande språk som är 
tillämpligt för alla sammanhang där det finns behov av hierarkiskt indelad information. XML 
är plattformsoberoende och kan därför obehindrat överföras mellan olika typer av 
applikationer och tekniska plattformar. Eftersom XML-data separeras i element kan 
applikationer välja ut avgränsade datamängder ur ett XML-dokument. 
 

4.2.2 SOAP 
 Webservices tar alltså emot och returnerar all data i form av XML-dokument. Även om 
webservices utnyttjar HTTP-protokollet, överförs data i regel över SOAP-protokollet (Simple 
Object Access Protocol). Data som överförs via SOAP förutsätts vara i XML-format, och kan 
därför överföra komplexa datatyper (såsom objekt och klasser), som HTTP-protokollet inte 
kan hantera 14.   
 
SOAP definierar reglerna för kommunikationen utan att definiera innehållet. SOAP kan 
snarast liknas vid ett kuvert som SOAP-meddelande skickas i15. 

4.2.3 WSDL 
WSDL-språket (WebService Description Language) används för att beskriva en webservice. 
WSDL kompletterar SOAP-protokollet genom att beskriva de metoder som webservicen 
innehåller och de parametrar som dess metoder kräver16. Ett WSDL-dokument innefattar sju 
olika elementtyper. Types definierar en klass i det programmeringsspråk som logiken är 
implementerad i. Messages definierar parametrar i denna klass metoder. Operations definierar 
metoderna i klassen. PortTypes definierar ett interface som inbegriper en grupp operations 
och deras messages. Bindings definierar på vilket sätt som PortType ska skicka data (dvs. via 
SOAP över HTTP eller SOAP över SMTP). Ports knyter webservicen till den IP-adress på 

                                                 
14  Payne, Chris 2002: s 552 
15  Weber, Joseph & Wutka, Mark 2002: s 295 
16  Weber, Joseph & Wutka, Mark 2002: s 13, 297 

Webservice 

Hur stor kvantitet skog 
skeppades 20/1 2001? 

2300 ton lönn 

Webservice DB 

DB 

Hämtar löpnummer för 
ordern och anropar en metod 
i en annan webservice. 

Matchar löpnumret mot 
leveransnumret och hämtar 
data om levererad kvantitet. 

2300 ton lönn 2300 ton lönn 

Figur 4.1 Tre former av användning av webservices 
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servern där tjänsten är sparad. Services-elementet knyter samman alla ovanstående element 
till en enhetlig webservice. 
 
Vid ett anrop av en webservice ska ett så kallat proxy-objekt skapas. Proxy-objektet 
innehåller klasser för att kommunicera med webservicen, och utför den underliggande SOAP-
kommunikationen. Detta objekt fungerar som ett gränssnitt mellan användaren/applikationen 
och webservicen17.  
 

4.2.4 UDDI 
Filer av denna typ används för att upptäcka och lokalisera webservices. UDDI (Universal 
Description, Discovery and Integration) är sålunda främst tillämpligt när externa användare 
själva förväntas söka efter en lämplig webservice, på liknande sätt som vanliga webbsidor kan 
eftersökas via en sökmotor. I sammanhang där webservicen ska integreras med applikationer 
eller är känd av användarna, finns inget behov av en UDDI-fil.  
 

4.3 Teknisk sammansättning 
Användning av webservices har två huvudsakliga kriterier: HTTP-protokollet och XML. Det 
vill säga, för att använda webservices måste klienten kunna sända och ta emot data i XML-
format över HTTP-protokollet.  
 
Starkt förenklat kan webservicen indelas i tre skikt: meddelande, överföring och logik.  
 
För en konceptuell beskrivning av meddelande och överföring är brevskrivning en lämplig 
liknelse18. Ett meddelande utgörs av ett XML-dokument; om meddelandet vore ett brev, kan 
XML beskrivas som det språk på vilket brevet är skrivet. WSDL används för att beskriva 
webservicen för klienterna. WSDL använder XML Schema för att validera XML-
dokumenten, och kan liknas vid den grammatik som brevet måste följa för att bli läsligt av 
mottagaren. SOAP-protokollet har funktionen av kuvert för XML-dokumentet. HTTP-
protokollet, avslutningsvis, är den brevbärare som förmedlar brevet från avsändaren till 
mottagaren.  
 
Webservicens funktionalitet kan implementeras av en vanlig basklass i ett programspråk, 
såsom C++, C#, ASP.NET, VB.NET, Java eller dylikt.  
 
Därtill finns språket UDDI som används vid upptäckt och lokalisering av en webservice. 
 
 

                                                 
17  Weber, Joseph & Wutka, Mark 2002: s 183 ff 
18 Jfr Bustos, Joe & Watson, Karli 2002: s 14 
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4.4 Fördelar med webservices 
I detta kapitel analyseras webservices i termer av nytta. Vi ger en schematisk beskrivning av 
de fördelar som webservices ger. 

4.4.1 Standardiserat protokoll 
All kommunikation med webservices sker över HTTP- och/eller SOAP-protokollet.  Eftersom 
alla webservices måste följa de regler som dessa protokoll uppställer, främjar detta att 
applikationerna följer ett standardiserat mönster och konstrueras på ett förutsägbart sätt. (Se 3. 
Referensram). 

4.4.2 Plattformsoberoende 
Alla data som överförs mellan klienter och webservices är i XML. Detta medför att alla 
klienter oavsett operativsystem och teknisk plattform kan utnyttja webservices. Därför kan en 
och samma webservice utnyttjas av exempelvis en användare på en Macintosh med 
Netscapebrowser, en användare på en PC med Explorerbrowser, olika typer av applikationer 
hos klienten och en annan webservice19. 

4.4.3 Distribuerade system 
Den mest uppenbara och centrala fördelen med webservices är naturligtvis integration. 
Genom att i ett system kunna sammanföra såväl metoder i en lokal applikation som metoder 
på en extern server, kan fullständigt distribuerade system utvecklas.  
 
Webservices kan användas för både intern och extern integration. Internt är webservices 
lämpliga för integration mellan exempelvis en nyförvärvad organisation och moderbolaget, 
oavsett om den nyförvärvade organisationens informationssystem överensstämmer med 
moderbolagets eller inte. På liknande sätt underlättar webservices utvidgning av ett befintligt 
informationssystem med nya resurser20. Externt är webservices lämpliga för integration 
mellan två olika aktörer som har behov av informationsutbyte. Även om andra tekniker också 
kan lösa sådana uppgifter har webservices fördelen att snabbt kunna integrera ett främmande 
system med ett annat, oavsett vilka tekniska plattformar och miljöer som aktörerna utnyttjar. 

                                                 
19  Bustos, Joe & Watson, Karli 2002: s 9 
20  Bustos, Joe & Watson, Karli 2002: s 10 

WSDL 

Klient 
(applikation i 

Java, VB.NET, 
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HTTP 
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Services 
runtime 

SOAP 

Webservice 

Javaklass och 
metoder 

DB Figur 4.2 Schematisk bild över ett RPC-anrop 
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4.4.4 Språkligt oberoende 
Genom att informationsöverföringen sker med hjälp av XML kan applikationer och 
webservices skrivna i olika programmeringsspråk kommunicera. Det är därför möjligt att 
integrera olika informationssystem med varandra utan alltför omfattande omkonstruktioner.  
 
Vid exempelvis företagsfusioner är webservices mycket lämpliga. Till exempel en 
javapplikation kan via en Java-webservice kommunicera (genom XML) med en VB.NET-
webservice som hämtar data från en databas. 

4.4.5 Komponentarkitektur 
En webservice utför en avgränsad uppgift, tar emot parametrar och returnerar värden i XML 
och följer som tidigare nämnts den standard som HTTP och SOAP definierar. Webservices 
kan därför användas som komponenter. Ett helt informationssystem kan alltså konstrueras 
genom att sammanföra webservices och applikationer.  
 
Webservices är modulariserade och kan återanvändas och integreras i nya sammanhang. 
Informationssystem som utgörs av webservices blir mer dynamiska, och kan lätt förändras 
eller utvidgas för att till exempel motsvara företagsfusioner eller dylikt. 

4.4.6 Skiktad arkitektur 
Webservices får en naturligt skiktad uppbyggnad. Logiken implementeras i traditionella 
programklasser i Java, VB.NET eller något motsvarande programspråk. All data är i XML-
format. En webservice kan ges ett användargränssnitt eller bara kommunicera med 
applikationer eller andra webservices.  
 
Genom att webservices blir treskiktade lösningar, blir applikationerna dynamiska. Skikten får 
ett inbördes oberoende. Det logiska skiktet kan hantera alla data så länge dessa följer de regler 
som logiken definierar. Vidare kan webservicen utökas med en ny presentation utan att denna 
utökning påverkar logiken eller definierar nya krav på dataskiktet. 

4.4.7 Säkerhet 
Genom användning av webservices kan användare ges tillgång till avgränsade delar av 
exempelvis en databas utan att interagera direkt med databasen. Användaren får ingen 
kännedom om databasens uppbyggnad. Inte heller finns risken att han/hon kan få tillgång till 
data som inte databasens ägare i programlogiken uttryckligen medgett tillgång till. Genom att 
ett program sköter interaktionen löper inte heller databasens ägare risken för att en användare 
raderar eller manipulerar data i databasen. 
 
En annan säkerhetsaspekt gäller de brandväggar som i regel bevakar ett företags 
informationssystem. Brandväggens uppgift är att släppa igenom information från specifika IP-
adresser och blockera information från andra. Eftersom webservices kommunicerar med hjälp 
av HTTP-protokollet behöver inte brandväggarna genomgå kraftiga modifikationer för att 
kunna släppa igenom SOAP Requests och Responses från användarna 21 
 

                                                 
21 Weber, Joseph & Wutka, Mark 2002: s 10f 
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4.5 Användningsområden för webservices 
Här följer en kategorisering av de syften som webservices kan användas för. Bäst 
åskådliggörs användningsområdena genom exempel. 

4.5.1 B2B-kommunikation 
Här följer ett exempel på hur en webservice kan utnyttjas i kommunikationen mellan två 
företag (BusinessToBusiness). Låt oss säga att ett företag X erbjuder sina kunder aktuella 
börsnoteringar. Företaget förfogar inte själv över informationen, utan köper informationen 
från det börsanalytiska företaget Y. X har utvecklat en webservice som med givna intervaller 
hämtar denna information från Y:s  databas och publicerar informationen på X:s hemsida. 
Kommunikationen är helt automatiserad och involverar ingen mänsklig inblandning. 

  4.5.2 Automatiserad företags- till kundkommunikation 
På motsvarande sätt som i exemplet ovan kan en webservice användas för att ge kunder 
kontinuerlig information om varuutbud och leveranser. I detta exempel har kunden X beställt 
ett varuparti av leverantören Y. Leverantören Y kan via sin webservice dagligen distribuera 
information om var leveransen geografiskt befinner sig. Kunden X kan antingen via ett 
HTML-gränssnitt hämta information eller erhålla dagliga e-post-meddelanden via SMTP-
protokollet.  

  4.5.3 Informationsöverföring utan webbrowser  
En avslutande fördel som webservices ger är möjligheten att kunna integrera användning av 
funktionalitet på en webbserver med ett lokalt program utan involvering av en HTML-
browser 
 
Ett företag X är ett dotterbolag till moderbolaget Y. X har under året köpts upp av Y. 
Moderbolaget Y använder ett Windowsbaserat informationssystem, medan X istället använder 
Unix. Bokföringen för hela koncernen sköts av personal på moderbolaget, varför X måste 
överföra information om alla affärshändelser till Y. Istället för att tvingas byta ut hela X:s 
informationssystem, kan detta enkelt åstadkommas med hjälp av en webservice som över 
Internet automatiskt replikerar alla bokföringsnoteringar i X:s databas till moderbolaget Y:s 
databas. Därmed uppnår koncernen flera fördelar; överföringen tar ingen personal i anspråk, 
X kan behålla sitt befintliga informationssystem och X anställda kan bibehålla sina rutiner. 
 
 

4.6 Synkron och asynkron kommunikation via webservices 
Medan traditionella applikationer ger omedelbar respons på användarens metodanrop, kan 
webservices såväl respondera omedelbart som med förskjutning. Däri består skillnaden 
mellan synkron och asynkron kommunikation. I likhet med traditionella applikationer kan 
webservices konfigureras för att omedelbart respondera på anrop. Om det finns behov, kan 
webservicen istället konfigureras för asynkron respons. I sådana fall responderar webservicen 
efter ett uppmätt tidskvantum, när ett visst villkor har uppfyllts eller när servern har tid att 
processa anropet. 
 
Vid synkron kommunikation, exempelvis när en användare via ett HTML-gränssnitt 
interagerar med en webservice eller när en applikation anropar en webservice, måste 
responsen vara ögonblicklig eller i varje fall så snabb som nätverksförbindelsen medger. Det 
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skulle vara oacceptabelt om en användare ofrivilligt tvingades vänta en obestämd tid på en 
hemsida att returnera sitt resultat.  
 
I andra sammanhang är asynkron kommunikation att föredra framför synkron. Exempelvis 
tidskrävande exekveringsprocesser är lämpliga att hantera asynkront. En användare kan i 
sådana fall anropa en metod i webservicen, koppla ned sin nätverksförbindelse och efter 
exekveringens terminering få respons av webservicen.  
. 
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5. Beskrivning av systemet 
Under denna punkt beskrivs den prototyp som har utvecklats. Implementationen har föregåtts 
av en analysfas och en designfas. Dessa arbetssteg har resulterat i två dokument, 
analysdokument och designdokument, som redovisas under punkt 8 Bilagor. 

5.1 Uppgiften 
Här beskrivs lösningen på uppdraget. Eftersom systemet utgörs av två anropskedjor, i texten 
kallade javasidan och Vb.Netsidan, kommer systemet att beskrivas som två processer. 
Processerna utgörs av RPC-anrop och SOAP-meddelanden som skickas till och från 
webbservrarna.  
 
Systemet ska ge orderinformation mellan två företag. Det ena företaget har ett 
informationssystem implementerat i java, det andra företagets informationssystem är 
implementerat i Vb.Net. Båda sidor har varsin databas, med vardera två tabeller. Tabellen 
utorder på ena företaget beskriver de varor som företaget har beställt av det andra företaget. 
En utorder på det ena företaget motsvarar sålunda en inorder på det andra företaget. En rad i 
utordertabellen innehåller både utordernumret på det beställande företaget och inordernumret 
på det levererande företaget. Dessa förhållanden är identiska på bägge sidor. 
  

5.2 Javasidan 
Ett anropskedjan initieras från klassen JavaKlient, som innehåller det grafiska 
användargränssnittet. En användare matar in ett ordernummer som motsvarar primärnyckeln i 
javasidans databastabell utorder. Det inmatade ordernumret hämtas från en pappersorder i 
användarens ägo.  
 
När användaren gjort sin inmatning och klickar på knappen ”Skicka”, görs ett RPC-anrop på 
webservicen JavaWS:s distribuerade metod för att matcha ordernummer. Metoden matchar 
det angivna ordernumret med ett ordernummer som motsvarar det inordernummer som 
Vb.Netsidan har gett javasidans utorder.  Metoden returnerar ett Vbordernummer. 
 
Nu sker ett nytt anrop från JavaKlient till JavaWS, med Vbordernummer som parameter. 
Anropet resulterar i ett RPC-anrop mellan JavaWS och VbWS, det vill säga Vb.Netsidans 
webservice. Den distribuerade metoden på Vb.Netsidan hämtar en order i sin databastabell 
inorder, vars primärnyckel motsvarar parametern. 
 
Den kompletta ordern returneras till JavaKlient via JavaWS, och skrivs ut i en textarea i 
användargränssnittet. 
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Ovanstående figur visar användningen av javasidan av systemet. Den nedersta raden i 
textarea-elementet motsvarar den rad av Vb.Netsidans inordertabell, vars primärnyckel är 
5001. Detta ordernummer motsvarar nummer 100 i javasidans utordertabell.  
 

5.2.1 Utdrag ur källkoden 
Under punkt 9.2 Bilagor (se punkt 5.3 i Designdokument) beskrivs metodanropen i ett 
sekvensdiagram. De centrala delarna av javasidans logik implementeras med hjälp av klasser 
och metoder i Apache SOAP:s API. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I variabeln endpoint anges adressen till webbservern, där JavaWS exekverar. Ett Call-objekt 
instanseras, som används för att JavaKlient ska kunna kommunicera med JavaWS. Därefter 

Figur 5.1 Skärmdump av JavaKlient 

String endpoint = "http://localhost:8080/soap/servlet/rpcrouter"; 
String vborder = ""; 
  String vborderRad=""; 
   
  //anrop av JavaWS, som anropar VbWS 
  Call anrop = new Call(); 
  anrop.setTargetObjectURI("urn:JavaWS"); 
  anrop.setMethodName("doVbRPC"); 
  anrop.setEncodingStyleURI(Constants.NS_URI_SOAP_ENC); 
 
  Vector params = new Vector(); 
  params.addElement(new Parameter("vbordern", String.class, 
vbordernr, null)); 
  anrop.setParams(params); 
 
  URL adress = new URL(endpoint); 
  Response resp = anrop.invoke(adress, ""); 
  Parameter retur = resp.getReturnValue(); 
  String temp = retur.getValue().toString(); 

Figur 5.2 Utdrag ur JavaKlient 



 17 

anges vilken webservice och vilken metod som ska anropas på webbservern, samt  i vilken 
form som de data som ska överföras skall vara. En parameter definieras för att kunna skicka 
med ordernumret (som motsvarar en rad i javasidans utordertabell) med metodanropet. 
Därefter instanseras ett objekt för att ta emot returvärdet från RPC-anropet. Avslutningsvis 
hämtas texten ur returvärdet. 
 
JavaKlient har nu det ordernummer som är primärnyckel i en rad av Vb.Netsidans 
inordertabell. JavaKlient gör ett nytt RPC-anrop på webservicen JavaWS med ordernumret 
som parameter. JavaWS anropar i sin tur Vb.Netsidans webservice VbWS, som från sin 
inordertabell hämtar en komplett order. Ordern returneras via JavaWS tillbaka till JavaKlient, 
och skrivs ut i textarean. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I variabeln endpoint anges adressen till webservicen VbWS på IIS-servern. Eftersom JavaWS 
och VbWS är implementerade i olika programspråk, krävs deserialisering mellan de datatyper 
som VbWS och JavaWS kräver. Returvärdet som skall deserialiseras från VbWS anges som 

String endpoint = "http://z0000117/april24/VbWS/vbWS.asmx"; 
 
  //deserialisering från XML 
  SOAPMappingRegistry mappare = new SOAPMappingRegistry(); 
  StringDeserializer deserialiserare = new 
StringDeserializer(); 
  mappare.mapTypes(Constants.NS_URI_SOAP_ENC, new QName("", 
"getVbOrderResult"), null, null, deserialiserare); 
 
  SOAPHTTPConnection st = new SOAPHTTPConnection(); 
 
  //sätter upp anropet 
  Call anrop = new Call(); 
  anrop.setSOAPTransport(st); 
  anrop.setSOAPMappingRegistry (mappare); 
  anrop.setTargetObjectURI ("http://tempuri.org/"); 
  anrop.setMethodName ("getVbOrder"); 
  anrop.setEncodingStyleURI(Constants.NS_URI_SOAP_ENC); 
 
  //definierar paramtern 
  Vector params = new Vector(); 
  params.addElement (new Parameter ("vborder", 
String.class, vbordern, null)); 
  anrop.setParams (params); 
   
  //internetadress till webservicen 
  URL url = new URL (endpoint); 
 
  //tar emot returvärde från webservice, själva anropet 
  Response resp = anrop.invoke (url, 
"http://tempuri.org/getVbOrder"); 
 
  Parameter retur = resp.getReturnValue(); 
 
  String returen = retur.getValue().toString(); 
 

Figur 5.3 Utdrag ur JavaWS 
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ett Qname, det vill säga det namn som returvärdet har i SOAP-Response från metoden 
getVbOrder i VbWS.  I övrigt följer RPC-anropet samma logik som i föregående anrop. 
 

5.2.2 WSDL-filen 
En förutsättning för att kunna göra RPC-anrop är att ha kännedom om hur metoderna är 
konstruerade, vilka datatyper som krävs, vad som skickas som parametrar med mera. För 
dessa syften används WSDL-filer, som beskriver webservicens uppbyggnad. WSDL beskrivs 
under punkt 3.2.3.  
 
För RPC-anropet mellan JavaKlient och JavaWS fordras ingen WSDL-fil. Orsaken till detta 
är att JavaKlient och JavaWS för det första är implementerade i samma programspråk och 
sålunda inte behöver någon serialisering/deserialisering mellan datatyper. För det andra är 
båda klasserna implementerade av samma programmerare, som med andra ord har exakt 
kunskap om hur de distribuerade metoderna är konstruerade.  
 
Mellan VbWS och JavaWS däremot fordras en WSDL-fil, eftersom deserialisering 
förekommer samt att klasserna är implementerade av olika programmerare. 
 
Nedan följer ett utdrag ur WSDL-filen för VbWS, som beskriver den av JavaWS anropade 
metoden getVbOrder: 
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Taggen <definitions> är rotelementet i WSDL-filen. Detta element innehåller 
namespacedefinitioner, och har för läslighetens skull utelämnats i ovanstående utdrag. 
Namespacedefinitionerna har till uppgift att etablera en gemensam användning av namn i 
webservicen.  
 
<definitions> följs av barnnoden <types>, som definierar de datatyper som överförs mellan 
webservice och klient. Elementet har utelämnats i ovanstående utdrag, eftersom getVbOrder 

<definitions> 
- <message name="getVbOrderSoapIn"> 
  <part name="vborder" type="s:string" />  

  </message> 
- <message name="getVbOrderSoapOut"> 
  <part name="getVbOrderResult" type="s:string" />  

  </message> 
- <portType name="VbWSSoap"> 
- <operation name="getVbOrder"> 
  <input message="s0:getVbOrderSoapIn" />  
  <output message="s0:getVbOrderSoapOut" />  

  </operation> 
</portType> 

- <binding name="VbWSSoap" type="s0:VbWSSoap"> 
  <soap:binding 

transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" 
style="document" />  

- <operation name="getVbOrder"> 
  <soap:operation 

soapAction="http://tempuri.org/getVbOrder" style="rpc" 
/>  

- <input> 
  <soap:body use="encoded" 

namespace="http://tempuri.org/" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/e
ncoding/" />  

  </input> 
- <output> 
  <soap:body use="encoded" 

namespace="http://tempuri.org/" 
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/e
ncoding/" />  

  </output> 
  </operation> 

</binding> 
- <service name="VbWS"> 
- <port name="VbWSSoap" binding="s0:VbWSSoap"> 
  <soap:address 

location="http://localhost/april24/VbWS/VbWS.asmx" 
/>  

  </port> 
  </service> 

  </definitions> 

Figur 5.4 Utdrag ur WSDL-filen som beskriver getVbOrder 
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endast överför primitiva datatyper, som beskrivs genom en namespacedefinition i 
<definitions>.  
<message>-elementet beskriver de parametrar och returvärden som en metod tar emot och 
sänder. I barnnoden <part> beskrivs att metoden getVbOrder tar parametern vborder, och 
returnerar getVbOrderResult. Båda är av datatypen string, vars innebörd definieras genom en 
namespacedefinition i <definitions>.  
Elementet <portType> grupperar ett valfritt antal programmetoder. I ovanstående utdrag 
utgörs <portType> av ett metodnamn, attributet operation name, och två <message>-element. 
Här förs en metod samman med en parameter och ett returvärde. 
 
Nästföljande element, <binding>, beskriver hur webservicen konkret ska kommunicera med 
sina klienter. <binding> och <portType> har barnnoder av samma namn. Orsaken till detta är 
att <binding> konkret definierar webservicen, medan <portType> endast ger abstrakta 
definitioner. <binding>-elementet  refererar till en <portType>. Elementet har barnnoden 
<soap:binding> som beskriver att webservicen använder SOAP-protokollet. <soap:binding> 
anger att meddelanden som ska överföras ska vara XML-dokument. Därefter följer barnnoden 
<operation>, som har barnnoderna <input> och <output>. Attributet name har samma namn 
som name i <portType>. <binding>:s barnnod <operation> mappar till <portTypes> barnnod 
<operation>. <operations> barnnoder <input> och <output> beskriver parametern och 
returvärdet, samt i vilken XML-form som dessa ska överföras.  
 
Slutligen <service>-elementet utgör endpoint för webservicen. Elementet har barnnoden 
<port>, som anger vilket namn som webservicen har, samt adressen till den fil på 
webbservern som implementerar webservicen. 
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Figur 5.5 Schematisk beskrivning av WSDL:s ingående delar och deras relationer22 

5.2.3 SOAP Request och Response 
                                                 
22  Bustos, Joe & Watson, Karli 2002: s 81 
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När JavaWS gör sitt RPC-anrop av VbWS, skickas en så kallad SOAP HTTP Request på 
webbservern. Anropet skickas som ett XML-dokument till VbWS. Sidhuvudet i SOAP HTTP 
Request anger att meddelandet ska överföras med hjälp av HTTP POST-metoden. 
Webbserverns namn anges därefter. De nästkommande tre raderna anger MIME-typen för 
meddelandet, använd teckentabell, längden på meddelandets body, samt den metod som ska ta 
emot RPC-anropet. 
 

POST /april24/VbWS/VbWS.asmx HTTP/1.1 
Host: z0000117 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: 541 
SOAPAction: "http://tempuri.org/getVbOrder" 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:tns="http://tempuri.org/" 
xmlns:types="http://tempuri.org/encodedTypes" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
  <soap:Body 
soap:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
    <tns:getVbOrder> 
      <vborder xsi:type="xsd:string">5001</vborder> 
    </tns:getVbOrder> 
  </soap:Body> 
</soap:Envelope> 
 

 
 
 
I ovanstående SOAP HTTP Request har ordernumret 5001 skickats som parameter i RPC-
anropet. 
 
Om RPC-anrop är korrekt, kommer VbWS metod getVbOrder att exekvera anropet och 
returnera en komplett order från Vb.Netsidans inordertabell. Detta sker genom att VbWS 
returnerar en så kallad SOAP HTTP Response. 

Figur 5.6 SOAP HTTP Request på getVbOrder 
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HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: 625 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:tns="http://tempuri.org/" 
xmlns:types="http://tempuri.org/encodedTypes" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
  <soap:Body 
soap:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
    <tns:getVbOrderResponse> 
      <getVbOrderResult xsi:type="xsd:string">5001?Eng 
ltd?Englander?Ebenholz?120?750000?2003-05-15?</getVbOrderResult> 
    </tns:getVbOrderResponse> 
  </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 
 
 
Sidhuvudet meddelar att RPC-anropet har godkänts. Övriga två rader i sidhuvudet anger 
MIME-typen, använd teckentabell, samt längden på SOAP HTTP Response. 
 
Body-elementet innehåller returvärdet från getVbOrder. Frågetecknen i den returnerade 
strängen används av JavaKlient för att separera data från varandra.  
 

5.3 Vb.Netsidan 
Denna anropskedja initieras från VbKlient, som innehåller användargränssnittet. En 
användare matar in ett ordernummer som motsvarar primärnyckeln i en rad i Vb.Netsidans 
utordertabell. Användaren klickar på knappen ”Skicka”, och gör ett RPC-anrop på VbWS:s 
metod vbMatchOrdernr. Metoden gör en utsökning från Vb.Netsidans utordertabell, och 
returnerar ett ordernummer som motsvarar primärnyckeln för en rad i javasidans 
inordertabell. Därefter följer ett RPC-anrop på VbWS:s metod doJavaRPC, med returvärdet 
från vbMatchOrdernr som parameter. doJavaRPC gör ett RPC-anrop av JavaWS:s metod 
getJavaOrder, som returnerar en komplett order från javasidans inordertabell. Den kompletta 
ordern returneras via VbWS till VbKlient, och skrivs ut i användargränssnittet.   
 

Figur 5.7 SOAP HTTP Response från getVbOrder 
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Ovanstående figur visar användningen av Vb.Netsidan av systemet. Användaren har i sin 
senaste användning matat in det egna ordernumret 1004. Detta ordernummer matchas i första 
RPC-anropet mot javasidans ordernummer 80. I nästföljande RPC-anrop skrivs den orderrad 
från javasidans inordertabell (vars primärnyckel är 80) ut i textarean. 

5.3.1 Utdrag ur källkoden 
Under punkt 9.2 Bilagor (se punkt 5.3 i Designdokument) beskrivs metodanropen i ett 
sekvensdiagram. Sekvensdiagrammen åskådliggör i vilken ordning som metoderna anropas 
och exekverar.  
 
Vb.Netsidans logik implementeras med hjälp av klasser och metoder i Visual Basics API och 
.Net-framework. 
 
Här följer utdrag ur källkoden för Vb.Netsidan. Endast väsentliga processer kommer att 
beskrivas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.8 Skärmdump av VbKlient 

Private Sub btnSkicka_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btnSkicka.Click 
 
        Dim obj As New vbws.VbWS() 
        Dim javaOrdernr As String 
        javaOrdernr = obj.vbMatchOrdernr(txbOrdernr.Text) 
 
        Dim obj1 As New vbws.VbWS() 
        Dim javaOrder As String 
        javaOrder = javaOrder & obj1.doJavaRPC(javaOrdernr) 
 
        lbxResult.Items.Add(javaOrder) 
    End Sub 

Figur 5.9 Utdrag ur VbKlient 
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I källkoden görs en så kallad webbreferens till VbWS genom VbWS:s WSDL-fil. Därmed 
görs en lokal referens till webservicen, som instanseras som ett vanligt objekt. Metoden 
vbMatchOrdernr anropas genom RPC. Metoden tar det inmatade ordernumret som parameter. 
Metoden returnerar ett ordernummer som motsvarar primärnyckeln i en orderrad i javasidans 
inordertabell. Sedan följer ett nytt RPC-anrop. Metoden doJavaRPC i VbWS anropar 
JavaWS:s metod getJavaOrder, som returnerar en komplett order från javasidans 
inordertabell. Ordern skrivs ut i textarea-elementet i användargränssnittet i VbKlient. 
 
Nedan följer ett utdrag ur källkoden för VbWS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metoden vbMatchOrdernr ansluter till Vb.Netsidans databas via OLEDB-objektet. Därefter 
görs en utsökning mot utsökningsvillkoret i parameterlistan. Det matchade ordernumret 
returneras. Metoden doJavaRPC upprättar en webbreferens gentemot JavaWS genom 
JavaWS:s WSDL-fil. JavaWS hanteras därigenom som en lokal instans. JavasWS:s metod 
getJavaOrder anropas, och en komplett order från javasidans inordertabell returneras till 
VbKlient via VbWS.   

' Metoden vbMatchOrder matchar vbordernr mot javaordernr och returnerar 
javaordernr 
    <WebMethod(Description:="Matchar vbordernr mot javaordernr och 
returnerar javaordernr")> Public Function vbMatchOrdernr(ByVal vbOrdernr 
As String) As String 
 
        Dim myConn As String 
        myConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data 
Source=C:\Inetpub\wwwroot\VBWebservice\db\netdb.mdb" 
        Dim connDB As OleDbConnection = New OleDbConnection(myConn) 
        connDB.Open() 
        Dim SQL As New OleDbCommand("select javaordernr from utorder where 
vbordernr = '" & vbOrdernr & "'", connDB) 
 
        Dim myReader As OleDbDataReader = SQL.ExecuteReader 
        Dim str As String 
 
        While myReader.Read 
            str = str & myReader("javaordernr") 
        End While 
 
        Return str 
    End Function 
 
    ' Metoden doJavaRPC gör ett anrop till metoden getJavaOrder i JavaWS 
som returner en Javaorder 
    <WebMethod()> Public Function doJavaRPC(ByVal javaOrdernr As String) 
As String 
 
        Dim obj As New ibc_borlange.JavaWSSOAP() 
        Dim javaOrder As String 
        javaOrder = obj.getJavaOrder(javaOrdernr) 
        Return javaOrder 
    End Function 

Figur 5.10 Utdrag ur VbWS 



 26 

5.3.2 WSDL-filen 
Här följer WSDL-filen som beskriver JavaWS.  
 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
 
- <wsdl:definitions name="JavaWS" targetNamespace="urn:JavaWS" 

xmlns="urn:JavaWS" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

- <wsdl:message name="getJavaOrderSoapOut"> 
  <wsdl:part name="javaOrdern" type="xsd:string" />  

  </wsdl:message> 
- <wsdl:message name="getJavaOrderSoapIn"> 
  <wsdl:part name="javaOrderno" type="xsd:string" />  

  </wsdl:message> 
- <wsdl:portType name="JavaWSSOAP"> 
- <wsdl:operation name="getJavaOrder"> 
  <wsdl:input message="getJavaOrderSoapIn" 

name="getJavaOrderInput" />  
  <wsdl:output message="getJavaOrderSoapOut" 

name="getJavaOrderOutput" />  
  </wsdl:operation> 

  </wsdl:portType> 
- <wsdl:binding name="JavaWSSOAPSOAP" type="JavaWSSOAP"> 
  <soap:binding style="rpc" 

transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />  
- <wsdl:operation name="getJavaOrder"> 
  <soap:operation soapAction="urn:JavaWS/getJavaOrder" style="rpc" 

/>  
- <wsdl:input name="getJavaOrderInput"> 
  <soap:body 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
" namespace="urn:JavaWS" use="encoded" />  

  </wsdl:input> 
- <wsdl:output name="getJavaOrderOutput"> 
  <soap:body 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
" namespace="urn:JavaWS" use="encoded" />  

  </wsdl:output> 
  </wsdl:operation> 

  </wsdl:binding> 
- <wsdl:service name="JavaWSSOAP"> 
- <wsdl:port binding="JavaWSSOAPSOAP" name="JavaWSSOAPSOAPPort"> 
  <soap:address location="http://ibc-

borlange:8080/soap/servlet/rpcrouter" />  
  </wsdl:port> 

  </wsdl:service> 
  </wsdl:definitions> 

Figur 5.11 WSDL-filen som beskriver getJavaOrder 
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Taggen <definitions> är rotelementet i WSDL-filen. Detta element innehåller fyra 
namespacedefinitioner. För det första anges att så kallat target namespace för webservicen är 
webservicen själv; användningen av namn är specifik för JavaWS. Därefter definieras i tur 
och ordning namespace för SOAP, WSDL och XML Schema .  
 
<definitions> följs normalt av barnnoden <types>, som definierar de datatyper som överförs 
mellan webservice och klient. Denna barnnod saknas i WSDL-filen, eftersom endast primitiva 
datatyper överförs. Dessa är fördefinierade och behöver inte mappas.     
 
<message>-elementet beskriver de parametrar och returvärden som en metod tar emot och 
sänder. I barnnoden <part> anges att det inkommande meddelandet kallas javaOrderno och 
att det utgående meddelandet benämns som javaOrdern. Båda är av datatypen sträng, enligt 
den standard som definieras i namespace för XML Schema.  
  
Elementet <portType> grupperar metoden getJavaOrder med de båda <message>-elementen.  
 
Nästföljande element, <binding>, beskriver hur webservicen konkret ska kommunicera med 
sina klienter. Elementet har barnnoden <soap:binding> som beskriver att webservicen 
kommunicerar via SOAP över HTTP. <binding> har dessutom barnnoderna <operation>, 
<input> och <output>, som konkret binder <portType> till en programmetod med parameter 
och returvärde. I <binding>:s barnnoder anges också att data som ska överföras ska vara av 
typen RPC och Encoded.  
 
<service>-elementet avslutningsvis utgör endpoint för webservicen. Elementet har barnnoden 
<port>, som anger vilket namn som webservicen har, samt adressen fram till webbserverns 
rotkatalog där webservicen är registrerad under ett URN (Uniform Resource Name).  
 

5.3.3 SOAP Request och Response 
När VbWS gör sitt RPC-anrop av JavaWS, skickas en så kallad SOAP HTTP Request på 
webbservern.  
 
Sidhuvudet i SOAP HTTP Request anger att meddelandet ska överföras med hjälp av HTTP 
POST-metoden. Därefter anges vilken katalog på webbservern som RPC-anropet ska dirigeras 
till, samt HTTP-adressen till webbservern. 
 
De nästkommande tre raderna anger MIME-typen för meddelandet, använd teckentabell, 
längden på meddelandets body, samt den metod som ska ta emot RPC-anropet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POST /april24/VbWS/VbWS.asmx HTTP/1.1 
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Host: localhost 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: 344 
SOAPAction: "http://tempuri.org/doJavaRPC" 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
  <soap:Body> 
    <doJavaRPC xmlns="http://tempuri.org/"> 
      <javaOrdernr>80</javaOrdernr> 
    </doJavaRPC> 
  </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 
 
 
Metoden dojavaRPC i VbWS gör ett RPC-anrop av JavaWS:s metod getJavaOrder. Eftersom 
VbWS har en webbreferens, som skapar ett proxyobjekt av JavaWS, interagerar VbWS mot 
denna lokala referens23. Det är proxyobjektet som sköter kommunikationen med den egentliga 
webservicen. Att döma av sidhuvudet i SOAP HTTP Request, tycks RPC-anropet därför ske 
gentemot en lokal webservice. Men det är som sagt proxyobjektet som interagerar mot 
JavaWS, något som inte syns i SOAP HTTP Request. 
 
Nedan följer ett utdrag ur källkoden för proxyklassen, som implementerar kommunikationen 
mellan JavaWS och VbWS. 
 
Proxyklassens klassdefinition innehåller attributet WebServiceBindingAttribute, som binder 
proxyklassen till <binding>-elementet i JavaWS:s WSDL-fil och anger namespace för 
webservicen. I klassens konstruktor specificeras adressen till endpoint för JavaWS.24  
 
Nästföljande attribut, SoapRpcMethodAttribute, kontrollerar serialisering av överförda data 
till XML. Själva RPC-anropen utförs genom metoden Invoke, som packar metodanropet från 
VbWS till en HTTP SOAP Request, sänder HTTP SOAP Request, mottar SOAP HTTP 
Response från JavaWS, samt packar upp SOAP HTTP Response och sänder returvärdet till 
VbWS.25

                                                 
23  Freeman, Adam & Jones, Allen 2002: s 64 
24  Bustos, Joe & Watson, Karli 2002: s 160 
25  ibid.: s 161 

Figur 5.12 SOAP HTTP Request från doJavaRPC 
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HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset=utf-8 
Content-Length: 417 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
  <soap:Body> 
    <doJavaRPCResponse xmlns="http://tempuri.org/"> 
      <doJavaRPCResult>20 Smilla och son Karlsson asp 18 999990 2003-
04-12</doJavaRPCResult> 
    </doJavaRPCResponse> 
  </soap:Body> 
</soap:Envelope> 

 
 
 
Om webbservern accepterar anropet, kommer den anropade metoden att exekvera. 
Returvärdet från metoden skickas som en SOAP HTTP Response från webbservern. 
 
Sidhuvudet meddelar att anropet har godkänts. Nästföljande två rader anger MIME-typen för 
SOAP-meddelandet, använd teckentabell samt SOAP-meddelandets längd. 
 

Namespace ibc_borlange 
     
    '<remarks/> 
    <System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute(),  _ 
     System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute("code"),  _ 
     
System.Web.Services.WebServiceBindingAttribute(Name:="JavaWSSOAPSOAP", 
[Namespace]:="urn:JavaWS")>  _ 
    Public Class JavaWSSOAP 
        Inherits System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol 
         
        '<remarks/> 
        Public Sub New() 
            MyBase.New 
            Me.Url = "http://ibc-borlange:8080/soap/servlet/rpcrouter" 
        End Sub 
         
        '<remarks/> 
        
<System.Web.Services.Protocols.SoapRpcMethodAttribute("urn:JavaWS/getJavaO
rder", RequestNamespace:="urn:JavaWS", ResponseNamespace:="urn:JavaWS")>  
_ 
        Public Function getJavaOrder(ByVal javaOrderno As String) As 
<System.Xml.Serialization.SoapElementAttribute("javaOrdern")> String 
            Dim results() As Object = Me.Invoke("getJavaOrder", New 
Object() {javaOrderno}) 
            Return CType(results(0),String) 
        End Function 
         

Figur 5.13 Utdrag ur källkoden för VbWS:s proxyklass 

Figur 5.14 SOAP HTTP Response från JavaWS:s metod getJavaOrder 
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Den anropade metoden, doJavaRPC, blir i SOAP HTTP Response elementet 
<doJavaRPCResponse>. Tillägget av ”Response” i elementnamnet är en rekommenderad 
konvention från W3C. Elementet har barnnoden <doJavaRPCResult>, som innehåller 
returvärdet från RPC-anropet. Tillägget av ”Result” är också en rekommendation från W3C. 
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6. Analys 
Under punkt 3 Referensram diskuterades de syften som webservicetekniken har utvecklats 
för. Dessa syften sammanfattades i målen enkelhet, utbyggbarhet (som ingår i SOAP 1.1-
specifikationens uttalade designmål) och interoperabilitet. Enkelheten och utbyggbarheten är 
immanent i utformningen av SOAP. Men interoperabiliteten, som måste anses vara en av 
teknikens främsta konkurrensfördelar gentemot andra tekniker, återstår att bevisa. Under 
denna punkt följer en diskussion av hur väl interoperabiliteten är realiserad. Underlaget för 
diskussionen har sammanställts under implementationen av prototypen. 
 
Implementationen av prototypen påvisar interoperabilitet mellan Java och VB.NET. 
Prototypen påvisar att det är fullt möjligt att få två klintapplikationer i Java och VB.NET att 
kommunicera genom webservices i Java och VB.NET. Eller rättare sagt, prototypen påvisar 
interoperabilitet mellan VB.NET och Apache SOAP 2.2 med Apache Tomcat 3.2.4 som 
webbserver för javasidan. Därmed inte sagt att andra SOAP-specifikationer eller andra 
webbservrar stödjer denna typ av kommunikation. Efter att systemet slutgiltigt hade 
implementerats kopierades JavaWS till webbservern BEA WebLogic 6.1. De metoder i 
Apache SOAP som fungerade utmärkt tillsammans med Apache Tomcat, hade inte alls stöd i 
BEA-servern.  
 
Ovanstående ska betraktas mot bakgrunden att webservices för det första är en ung teknik, 
som inte har standardiserats. En andra orsak är den stora mängd komponenter som samverkar 
vid RPC-anropen. Även om en specifik webbserver har stöd för webservices, innebär det inte 
nödvändigtvis att den stödjer den logik som det valda SOAP-API: et fungerar efter. För det 
tredje använder olika SOAP-API: n olika standarder för XML.    
 
Ett exempel på sådana skillnader är att webservices i Vb.Net default överför XML som 
document/literal och inte som RPC/Encoded, vilket är default för Apache Tomcat. En annan 
skillnad finns i WSDL-filerna från respektive programspråk. I Vb.Net-webservices WSDL-
filer finns normalt ett <message>-element för alla parametrar och ett <message>-element för 
returvärdet. Java-webservice WSDL-filer har istället en <message>-tagg för varje parameter. 
En annan skillnad mellan Apache SOAP och .Net Frameworks hantering av webservices 
ligger i hur en webservice publiceras på en webbserver. En webservices skriven i Vb.Net 
refereras med den fullständiga sökvägen till filen som implementerar webservicen. En 
webservice i Java som exekverar på en Apache Tomcat-server refereras istället med det URN 
som den är registrerad i webbservern under.  
 
Implementationen av prototypen påvisar att kommunikation mellan webservice och 
klientapplikation, som är implementerade i samma programspråk, är enkel att uppnå. Dock är 
kommunikation mellan webservices i olika språk inte lika lätt att åstadkomma. Som sagt 
uppnådde implementationen sitt mål, ett distribuerat system där två klientapplikationer i Java 
och VB.NET kommunicerar med två webservices i Java och VB.NET. Dock kan 
interoperabiliteten som sagt bara konstateras för interaktionen med de använda webbservrarna 
och SOAP-API: na. Det finns alltför stark koppling mellan webbserver och SOAP API för att 
en generell interoperabilitet ska kunna konstateras.  
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7. Slutsatser 
Under denna punkt dras slutsatser från diskussionen under punkt 6 Analys. Vidare förs ett 
resonemang kring vilka frågor som en fortsatt forskning bör försöka besvara.   
 
Även om vi de facto har implementerat ett distribuerat system där två webservices i Java och 
Vb.Net sköter kommunikationen mellan två klienter i Java och Vb.Net, är behovet av 
standardisering stort.  
 
Ett standardiserat SOAP-protokoll är den springande punkten för webserviceteknikens 
framgångsrikedom. På motsvarande sätt borde de olika SOAP-API:na likna varandra mer, så 
att en programlogik i ena språket liknar logiken i det andra. I annat fall kommer onödigt 
mycket tid av utvecklingsarbetet att upptas av anpassningar till respektive programspråk. Och 
om integration mellan olika programspråk är en komplicerad process utmanas webservice-
teknikens främsta konkurrensfördel. 
 
Vidare saknas en gemensam logik i hur applikationer ska kommunicera med varandra. Detta 
gäller alltifrån hur endpoint för en webservice ska refereras (med filnamn eller som ett URN) 
till grammatiken för en WSDL-fil. Eftersom systemen består av ett flertal samverkande 
komponenter blir felsökning ett tidsödande arbete. En gemensam konvention skulle hjälpa 
utvecklarna avsevärt, eftersom antalet skillnader mellan applikationerna skulle minska. 
 
En utmaning mot standardiseringen överhuvudtaget är intressenternas bristande samarbete. 
Till exempel skiljer sig Jakarta Projects specifikation Apache SOAP från Microsofts SOAP-
standard. Och beträffande registrering av webservices med hjälp av UDDI, har både IBM, 
Microsoft och SAP separata register på Internet, som förvisso replikeras26. Microsoft 
använder dessutom så kallade DISCO-filer för att registrera en webservice, som i stort utför 
samma uppgifter som en UDDI-registrering.  
  
Sannolikt beror flertalet av dessa skillnader på att webservices är en ung teknik. Och troligtvis 
kommer dessa skillnader minska i paritet med att SOAP och andra ingående delar 
standardiseras. Sammanfattningsvis måste sägas att webservices är en enkel teknik för att 
distribuera programmetoder och integrera system mellan olika plattformar och programspråk. 
Inte minst är tekniken användbar för temporära systemintegrationer, till exempel vid projekt 
mellan företag, eftersom implementationen är snabb och enkel. Utifrån ekonomiska aspekter 
är webservicetekniken konkurrenskraftig, eftersom olika informationssystem kan integreras 
utan att modifieras. När väl SOAP och de andra ingående komponenterna har standardiserat 
kommer webservices bli mycket starka konkurrenter till andra tekniker för att skapa 
distribuerade system. 
 
På grund av vårt uppdrags begränsning har vi tvingats utelämna väsentliga frågor som kan 
ställas på tekniken. Bland annat bör webservices utvärderas utifrån aspekter på pålitlighet, 
kompatibilitet mellan operativsystem och säkerhet. 
 
Överhuvudtaget bör prototypen undergå mer omfattande testning. I första hand bör 
webserviceteknikens prestanda testas. Relevanta frågor som behöver besvaras i framtiden är 
till exempel: Hur många klienter kan prototypen hantera simultant? Och hur snabbt får 

                                                 
26  Freeman, Adam & Jones, Allen 2002: s 14 
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klienterna SOAP Response om klientanropen är flera? Hur stora datamängder är möjliga att 
överföra till en godtagbar överföringstid?  
 
En annan fråga gäller komplexa och användardefinierade datatyper. Kan hela javaobjekt 
överföras till Vb.Net och konverteras till Vb.Netobjekt? Hur överförs hela XML-dokument 
mellan klient och webservice? 
 
Prototypen är implementerad i Windowsmiljö. Naturligtvis bör prototypen i framtiden också 
implementeras på datorer med Unix, Linux och Mac OS som operativsystem. Med tanke på 
att Unix är det dominerande operativsystemet för servrar, är det minst lika relevant att ett 
webservicesystem fungerar i Unixmiljö. 
 
Under punkt 6.1 Integration mellan Vb.Net och Java nämndes att vi försökte implementera 
JavaWS på webbservern BEA WebLogic 6.1. Det visade sig emellertid att webbservern inte 
kunde hantera den logik som Apache SOAP 2.2 fungerar efter. Eftersom det finns en uppsjö 
av olika webbservrar (och versioner) som hanterar RPC-anrop, vore det lämpligt att 
implementera prototypen i flera olika servermiljöer. Exempel på sådana webbservrar är 
WASP, BEA WebLogic, IBM WebSphere och Sun iPlanet. Dessutom vore det intressant att 
utvärdera vilka av dessa webbservrar som kan hantera API:et  Apache SOAP 2.2.  
 
En avslutande aspekt på webservices gäller säkerheten.27 De frågor som bör ställas på den 
säkerhet som webservicetekniken kan erbjuda gäller identifikation och verifiering, 
auktorisering, integritet samt sekretess. Om tekniken ska få det genomslag inom näringslivet 
som förväntas, är det av stor vikt att användningen av webservice har ett garanterat mått av 
säkerhet. Användares identitet måste kunna verifieras genom till exempel användning av 
användarnamn och lösenord. Olika användare måste kunna ges olika behörighet till olika 
delar av en webservice. Överförda data ska garanterat inte kunna förvanskas vid överföringen, 
och inte kunna avläsas av någon annan än adressaten för ett meddelande. Säkerheten är en 
aspekt som är under utredning av de stora aktörerna inom området. För närvarande utvecklas 
en ny specifikation för webservices och säkerhet, Web Services Security (WS-Security), i 
samarbete mellan IBM, Microsoft och VeriSign. Specifikationen är ännu ingen standard, men 
kommer sannolikt att bli det i framtiden. Specifikationen innebär ett tillägg i sidhuvudet på 
SOAP-meddelandena, som exempelvis möjliggör överföring av användarnamn och lösenord, 
samt digitala signaturer.   
 
Dock ligger webservices styrka inte i säkerhetsdetaljen. Fördelen att webservices utnyttjar 
HTTP-protokollet och kan kommunicera med applikationer innanför brandväggar, är också en 
svaghet ur säkerhetssynpunkt. En lösning på detta problem är att webbservern kan filtrera 
RPC-anropen genom fältet SoapAction i en SOAP HTTP Requests sidhuvud. Anropet 
adresseras till en specifik metod. Om en metod, som klienten inte har behörighet till, 
adresseras, kan webbservern neka till åtkomst. Dock är det ett problem att, utan att 
kompromissa med säkerhetsnivån, tillåta kommunikation genom brandväggar. 
 
 
 
 
 

                                                 
27  Hendricks, Mack (m.fl.) 2002: s 196 ff 
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8. Begreppslista 
 
.NET Microsofts nya plattform för att skapa alltifrån 

webbservices till windowsapplikationer. 
 
Apache SOAP Ett klasspaket som innehåller klasser och 

metoder för att distribuera javaklasser som 
webservices, samt göra RPC-anrop på 
distribuerade programmetoder. 

 
Apache Tomcat En servletcontainer, dvs en webbserver som är 

utformad för Javaklasser. 
 
API Application Programming Interface, paket av 

standardklasser och metoder som följer med en 
SDK eller en utvecklingsmiljö. 

 
Asynkron kommunikation Den anropade applikationen responderar inte 

omedelbart på anropet. Responsen får istället ett 
önskad tidsförskjutning. 

 
B2B Business-To-Business, avser informations-

överföring mellan olika företag. Ofta är denna 
typ av överföring automatiserad. 

 
CORBA Common Object Request Broker Architecture, 

Object Management Gruoups specifikation för 
att uppnå interoperabilitet mellan distribuerade 
applikationer i olika programspråk.  

 
DCOM Distributed Component Object Model, 

Microsofts metod för att utföra RPC-anrop. 
 
DISCO DISCOvery, Microsofts komplementära teknik 

till UDDI för registrering av webservices i 
Internetarkiv.  

 
GUI Graphical User Interface, grafiskt 

användargränssnitt 
 
HTTP HyperText Transfer Protocol, 

standardprotokollet på Internet som beskriver hur 
och i vilket format som data kan skickas och tas 
emot över Internet. 

 
IIS Internet Information Server, Microsofts 

webbserver som medföljer MS Windows 2000 
och XP. 
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J2SE Java Standard Edition, kallas ibland JDK 1.2. 
J2EE är plattformen för att utveckla 
javaapplikationer, samt att exekvera javakod. 
Består av en SDK och en JRE. 

 
Java Objektorienterat programspråk. Utvecklat av 

James Gossling på Sun Systems. Applikationer i 
java sparas i bytecode, som interpreteras av 
klientens virtuella javamaskin. Javaapplikationer 
är därför plattformsoberoende. 

 
JDK Java Development Kit, se J2SE. 
 
JRE Java Runtime Environment, innehåller en virtuell 

javamaskin, som interpreterar bytecode och 
exekverar javaapplikationer. 

 
MIME Multi-purpose Internet Mail Extensions, 

specifikation av hur ett textinnehåll ska tolkas av 
till exempel en browser eller en webbserver. 
Exempel på MIME-typer är text/html och 
text/xml. 

 
OS OperativSystem, det program som utgör 

gränssnittet mellan användaren och datorn. 
 
RMI Remote Method Invocation, teknik för att skapa 

distribuerade system av Javaklasser. 
 
RPC Remote Procedure Call, anrop av en metod som 

är distribuerad på en annan dator än den som 
anropar metoden. 

 
SDK Software Development Kit, innehåller javas API, 

det vill säga klasspaketen som rymmer 
standardklasserna av Java-språket. 

 
SMTP Simple Mail Transfer Protocol, protokoll för att 

sända och motta e-post.  

 
SOAP Simple Object Access Protocol, ger program 

möjligheten att anropa andra programs metoder 
över ett nätverk. SOAP använder i regel HTTP-
protokollet för att sända och ta emot data, men 
kan också använda SMTP. 

 
Synkron kommunikation Omedelbar (naturligtvis definierad av nätverkets 

bandbredd) respons från en applikation på 
metodanrop. 
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TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol, standardprotokollet för dataöverföring 
på Internet 

 
UDDI Universal Description, Discovery and 

Integration, protokoll som erbjuder 
funktionalitet för att lokalisera webservices på 
Internet. 

 
UML Unified Modeling Language, objektorientererad 

analys- och designmetod. 
 
URI Uniform Resource Identifier, anger adressen till 

en resurs på Internet. 
 
URN Uniform Resource Name, ett logiskt namn som 

mappas mot en fysisk fil.  
 
W3C World Wide Web Consortium, organisation som 

utarbetar internationella standarder och 
rekommendationer i Internetfrågor. 

 
WS WebService, distribuerade programmetoder. På 

svenska benämnd som ”webbtjänst”. 
 
WSDL Web Service Description Language, beskriver de 

metoder som webservicen erbjuder, samt vilken 
typ och strukturen på de data som metoderna tar 
som paramterar och returnerar. WSDL-filer är 
skrivna i XML. 

 
XML eXstensible Markup Language, det hierarkiska 

beskrivningsspråket som webservices använder 
för all dataöverföring. 

 
XML Schema XML-dokument, som beskriver utseendet och 

uppbyggnaden av den standard som alla XML-
dokument som överförs via webservicen ska 
följa.   
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10. Bilagor 
 
Bilaga 1 Analysdokument 
 
Bilaga 2 Designdokument 
 
 



  

 
Bilaga 1 Analysdokument 
 
1. Uppgiften 
 

1.1 Syfte 
En webservice (WS) består av en programklass med metoder som distribueras på en 
webbserver. Programklassens metoder kan användas av externa applikationer genom RPC-
anrop. Data som överförs mellan klient och webservice är i XML-format. Kommunikationen 
sker via SOAP-protokollet över HTTP-protokollet. Kommunikationen är synkron, det vill 
säga klienten får omedelbar respons på sitt RPC-anrop. 
 
Vårt syfte är att skapa två WS i språken VB.NET respektive Java, samt två klienter i VB.NET 
respektive Java. Javaklienten ska anropa Java-WS:en, som i sin tur ska anropa VB.NET-
WS:en. På motsvarande sätt ska VB.NETklienten  anropa VB.NET-WS:en som anropar Java-
WS:en. WS:arna ska vara anslutna till varsin databas, varur data ska hämtas. De data som 
överförs mellan WS:en och klienten och mellan klienten och WS:en är i små mängder och 
består av primitiva datatyper. 
 
WS:arna ska användas för att integrera två företags informationssystem med varandra över 
Internet. Informationssystemen är skrivna i olika programspråk. Företagen vill använda 
WS:arna för att få omedelbara svar på frågor gällande orderhantering. 
 
Syftet är inte att göra ett fullständigt system, utan en implementerad prototyp, som bevisar 
realiserbarheten av en sådan lösning. 
 
 1.2 Systemdefinition 
Beställaren vill ha en prototyp,  för vilken följande gäller: 
 
Villkor WS:arna ska skrivas i Java respektive VB.NET. WS:arna ska 

kommunicera med varandra. WS:arna ska anropas från två olika 
applikationer som ska skrivas i VB.NET och Java. 

 
Användningsområde WS:arna ska användas av personal från de två företagen i syfte att få 

omedelbara svar på frågor rörande orderhantering. 
 
Teknologi WS:arna ska sparas på två olika webbservrar, BEA WebServer och 

MS IIS. Applikationerna ska exekvera på PC-datorer med Windows 
OS. 

 
Objektsystem Information om transporter och orderhantering, rörande varuflödet 

mellan de två företagen. 
 
Funktionalitet Stöd för administrationen av varuflödet mellan de två företagen. 
 
Filosofi Okomplicerad integration mellan företag som använder olika 

plattformar för sina informationssystem.  
 
Ovanstående punkter kan summeras i följande systemdefinition: 



  

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
1.3 Omgivning 
 

  1.3.1 Problemområde 
Systemet ska överföra information om orderhantering från det ena företaget till det andra. 
Anställda inom logistik och ekonomi på respektive företag ska kunna använda systemet för 
omedelbara kontroller av när leveransen av en specifik beställning påbörjades och hur stor 
kvantitet av en specifik beställning som faktiskt levereras.  
  

1.3.2 Användningsområde 
I det ena fallet används systemet för att hämta information om statusen för en angiven 
leverans. En anställd på företaget X matar in det interna ordernumret för en beställning i sin 
applikation. Därvid görs ett anrop mot en WS, som gör en utsökning från företaget X:s 
databas och matchar det interna ordernumret mot företaget Y:s ordernummer. WS:en gör i 
nästa steg ett anrop av den andra WS:en, med företaget Y:s ordernummer som parameter. 
WS:en gör en utsökning företaget Y:s databas och returnerar datumet för leveransen. Den 
anställde på företaget X får information om och när en leverans har avsänts. 
 
I det andra fallet utförs samma process men i andra riktningen. En anställd på företaget Y 
initierar i detta fall processen. 
 
2. Problemområdet 
  

2.1 Kluster 
Modellen kan ej indelas i kluster.  
 

2.2 Struktur 
WS:arna består av vardera en klass, och klientapplikationerna består av vardera en klass. 
Systemet utgörs av två kedjor av metodanrop. Den ena kedjan initieras av javaklienten, som 
anropar java-WS:en, som anropar VB.Net-WS:en. Den andra kedjan initieras av VB.Net-
klienten, som anropar VB.Net-WS:en, som anropar java-WS:en.   
 
 

 

 
 

Ett system som består av två WS och två klienter i java respektive 
VB.NET. Klientapplikationen anropar den WS, som är skriven i 
samma språk som klientapplikationen, varefter WS:en anropar den 
andra WS:en.  Systemet ska användas för synkron kommunikation av 
information rörande orderhantering mellan två företag. Användare av 
systemet ska vara personal på företagen med dessa arbetsuppgifter. 
WS:arna ska ligga på två webbservrar och anropas från PC-stationer 
med Windows OS. Systemet ska möjliggöra okomplicerad 
integrering av två informationssystem, skrivna i olika programspråk. 

JavaKlient JavaWS VbWS 
1 

0 

1 

1 

Figur 10.1 Klassdiagram för kedjan JavaKlient – JavaWS - VbWS 



  

 
Java-klienten skapar en instans av java-WS:en. Java-WS:en har däremot ingen association till 
klienten. Java-WS:en skapar en instans av VB.Net-WS:en. VB.Net-WS:en har också en 
instans av java-WS:en. Denna instans används dock enbart i den anropskedja, som initieras av 
VB-klienten.  
Med hjälp av sin instans anropar java-klienten en metod i java-WS:en. Java-WS:en anropar 
därefter en metod i VB.Net-WS:en med hjälp av sin instans. Returvärdet från VB.Net-WS:en 
skickas tillbaka via java-WS:en till klienten. 
    
 
 
  
 
 
 
 
VB.Net-klienten skapar en instans av VB.Net-WS:en. VB.Net-WS:en har däremot ingen 
association till klienten. VB.Net-WS:en skapar en instans av java-WS:en. Java-WS:en har 
också en instans av VB.Net-WS:en. Hur denna instans används beskrivs i föregående 
klassdiagram. 
Med hjälp av sin instans anropar VB.Net-klienten en metod i VB.Net-WS:en. VB.Net-WS:en 
anropar därefter en metod i java-WS:en med hjälp av sin instans. Returvärdet från java-WS:en 
skickas tillbaka via VB.Net-WS:en till klienten. 
 
Systemet utgörs av totalt fyra klasser: JavaKlient, JavaWS, VbWS och VbKlient. De båda 
WS:arna har vardera två olika metoder; den ena metoden använder klienten i sitt anrop, den 
andra använder den andra WS:en i sitt anrop.  
 
Orsaken till att systemet beskrivs i två olika klassdiagram är för tydlighetens skull. Men 
systemet utgörs alltså av fyra klasser, inte av sex. Detta åskådliggörs av nedanstående figur. 
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Figur 10.2 Klassdiagram för kedjan VbKlient – VbWS - JavaWS 

VbKlient VbWS JavaWS JavaKlient 

Figur 10.3 Metodanropen i de två kedjorna 



  

2.3 Klasser 
  2.3.1 JavaKlient 
Denna klass innehåller ett användargränssnitt. Det är sålunda genom denna klass som det ena 
företagets anställda interagerar med systemet. Klassen innehåller funktionalitet för att anropa 
java-WS:en (JavaWS).  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
JavaKlient innehåller main-metoden. Härifrån sker ett RPC-anrop av den distribuerade 
metoden javaMatchOrdernr i java-WS:en (JavaWS gör därefter egna metodanrop. Se 2.3.2 
JavaWS). RPC-anropet realiseras genom standardmetoder i Apache SOAP-paketet. 
Användargränssnittet skapas genom standardklasser och metoder i javas API.  
 
Ordernummer tilldelas genom användarens inmatning via användargränssnittet, och används 
som parameter i RPC-anropet. Retur-variabeln tilldelas returvärdet från den databasutsökning 
som java-WS:en gör. 
 
  2.3.2 JavaWS 
Denna klass implementerar WS:en på javasidan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedan JavaKlient har gjort ett RPC-anrop av JavaWS, sker följande: JavaKlient sänder ett 
angivet ordernummer som parameter i RPC-anropet. Parametern tilldelas variabeln 
javaOrdernr. Variabeln används som parameter i anropet av javaMatchOrdernr, som gör en 
utsökning från javasidans databas och returnerar vb.Netsidans ordernummer som hör till 
samma rad i databasen. Returvärdet tilldelas variabeln vbOrdernr.  Därefter sker ett RPC-
anrop av metoden getVbOrder i VB.Net-WS:en (VbWS). RPC-anropet returnerar en hel order 
som hämtas ur vb.Netsidans databas. Returvärdet tilldelas variabeln vbOrder, som i sin tur 
skickas tillbaka till användargränssnittet i JavaKlient. 
 
Metoden getJavaOrder gör en utsökning från javasidans databas. Metoden kommer att ta 
emot RPC-anrop från VB.Net-WS:en (VbWS), och hör sålunda till den anropskedja som 
initieras av VB.Net-klienten. Metoden ingår alltså inte i den anropskedja som beskrivs i 
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föregående stycke. Den tar en parameter ( javaordernr) och gör en utsökning från javasidans 
databas, och returnerar den order som har ett ordernummer som motsvarar parametern. 
 
 
  2.3.3 VbWS 
Denna klass implementerar WS:en på Vb.Netsidans.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedan klienten VbKlient har gjort ett RPC-anrop av VbWS, sker följande: VbKlient sänder ett 
angivet ordernummer som parameter i RPC-anropet. Parametern tilldelas variabeln 
vbOrdernr. Variabeln används som parameter i anropet av vbMatchOrdernr, som gör en 
utsökning från vb.Netsidans databas och returnerar javasidans ordernummer som hör till 
samma rad i databasen. Returvärdet tilldelas variabeln javaOrdernr.  Därefter sker ett RPC-
anrop av metoden getJavaOrder i java-WS:en (JavaWS). RPC-anropet returnerar en hel order 
som hämtas ur javasidans databas. Returvärdet tilldelas variabeln javaOrder, som i sin tur 
skickas tillbaka till användargränssnittet i VbKlient. 
 
Metoden getVbOrder gör en utsökning från vb.Netsidans databas. Metoden kommer att ta 
emot RPC-anrop från java-WS:en (JavaWS), och hör sålunda till den anropskedja som 
initieras av java-klienten. Metoden ingår alltså inte i den anropskedja som beskrivs i 
föregående stycke. Den tar en parameter ( vbordernr) och gör en utsökning från vb.Netsidans 
databas, och returnerar den order som har ett ordernummer som motsvarar parametern. 
 
  2.3.4 VbKlient 
Denna klass innehåller ett användargränssnitt. Det är sålunda genom denna klass som det 
andra företagets anställda interagerar med systemet. Klassen innehåller funktionalitet för att 
anropa VB.Net-WS:en (VbWS).  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Härifrån sker ett RPC-anrop av den distribuerade metoden vbMatchOrdernr i VB.Net-WS:en 
(Därefter gör metoden egna anrop. Se 2.3.3 VbWS). RPC-anropet realiseras genom 
standardmetoder i .Net-framework. På samma sätt skapas användargränssnittet. 
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Ordernummer tilldelas genom användarens inmatning via användargränssnittet, och används 
som parameter i RPC-anropet. Retur-variabeln tilldelas returvärdet från den databasutsökning 
som VB.Net-WS:en gör. 
 

2.3.5 Systemöversikt 
Här följer en grafisk beskrivning av systemets uppbyggnad.  
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Figur 10.4 Konceptuell systemöversikt med klasser, metoder, parametrar  
och returvärden 



  

 2.4 Händelser 
Händelsetabellen visar på samband mellan klasser och händelser i systemet. Kryssen markerar 
att en klass är involverad i en händelse. När händelser involverar två klasser, har en klass gjort 
ett anrop av en metod som finns i en annan klass. 
 
Händelse JavaKlient JavaWS VbWS VbKlient 
RPC-anrop av JavaWS X X   
matchning mot javadb  X   
hämtning av order ur javadb  X X  
matchning mot vbdb   X  
hämtning av order ur vbdb  X X  
RPC-anrop av VbWS   X X 

 
 
 
3. Användningsområdet 
 3.1 Användning 
De anställda på de två företagen kan endast interagera med systemet genom JavaKlient 
respektive VbKlient. Dessa klasser innehåller grafiska användargränssnitt med in- och 
utmatningsformulär. Användaren matar in ett ordernummer i en textruta och får respons i 
form av en order som visas i en annan textruta. 
 
Både JavaKlient och VbKlient är vanliga windowsapplikationer. Nätverkskommunikationen 
är integrerad och sker inte via ett HTML-gränssnitt. 
 
 3.2 Funktioner 
  3.2.1 Fullständig funktionslista 
I nedanstående tabell beskrivs de metoder som utgör systemet. Dessutom anropas flertalet 
metoder i Javas API och i .Net Frameworks API. Dessa är standardiserade och redovisas 
därför inte. 
 
Funktion Aktivering Typ Komplexitet 
RPC-anrop av JavaWS OK-knapp Anslutning/uppdatering Komplex 
javaMatchOrdernr RPC-anrop av JavaWS Avläsning Medel 
getVbOrder javaMatchOrdernr Avläsning Medel 
RPC-anrop av VbWS OK-knapp Anslutning/uppdatering Komplex 
vbMatchOrdernr RPC-anrop av VbWS Avläsning Medel 
getJavaOrder vbMatchOrdernr Avläsning Medel 
 
 
  3.2.2 Specifikation av funktioner 
När en användare matat in ett ordernummer (på endera javasidan eller vb.Netsidan) och tryckt 
på ”OK”-knappen, kommer klientapplikationen att ansluta till den webbserver där den ena 
WS:en är förlagd. Nu sker ett RPC-anrop på en metod som är distribuerad där. Detta kommer 
att generera en serie nya metodanrop. 
 
Anropet är kritiskt av flera orsaker. För det första inbegriper anropet kommunikation över 
nätverk; om webbservern inte är tillgänglig kommer anropet att fallera. För det andra sker 
anropet mellan en klient och en WS som är implementerade i  olika programspråk; även om 

Figur 10.5 Händelsetabell 

Figur 10.6 Funktionslista 



  

data överförs i XML (som är tekniskt oberoende),  har programspråkens API olika metoder 
för att utföra anrop. För det tredje kan konverteringsproblem uppstå på grund av att olika 
plattformar ska kommunicera; till exempel kan plattformarna använda olika 
teckenuppsättningar. 
 
 3.3 Användargränssnitt 
  3.3.1 Dialogform 
De enda synliga delarna av systemet är de grafiska användargränssnitt som implementeras i 
klasserna JavaKlient och VbKlient. Användargränssnitten kommer att vara snarlika på båda 
klienterna.  
 
Applikationsfönstret kommer att indelas i två paneler. Den ena panelen kommer att rymma ett 
textfält där användaren matar in ordernumret, samt en ”OK”-knapp som initierar RPC-anropet 
av den ena WS:en. Den andra panelen hyser ett större textfält där den begärda ordern visas. 
Dessutom ska fönstret rymma en ”Exit”-knapp, som används för att terminera applikationen. 
 
Vid felaktig inmatning, kommer information om felet att presenteras i ett modalt fönster.  
   
  3.3.2 Exempel 
Eftersom det grafiska användargränssnittet kommer att vara identiskt för bade JavaKlient och 
VbKlient (med undantag för de skillnader som finns mellan Java-plattformens och .Net-
plattformens grafiska standarder), visas endast en fönsterprototyp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

 

Ordernr:  

ORDERNR TYP KVANTITET KUNDID SÄLJARE

SOGETI ♠ Exit 

Figur 10.7 Skiss av klientapplikationernas fönster 



  

3.4 Teknisk plattform 
Systemet ska utgöras av två klienter (den ena i java och den andra VB.NET) och två WS (den 
ena i java och den andra i VB.NET). Java-WS:en kommer i utvecklingsfasen exekvera på 
webbservern Apache Tomcat 3.2.4 med Apache SOAP 2.2, medan VB.Net-WS:en istället 
kommer att exekvera på MS IIS.  
 
Systemet utvecklas för att användas från PC-datorer med operativsystemet Windows. 
Användarinteraktionen ska utföras med hjälp av tangentbord och mus.  
 
Eftersom RPC-anropen sker över Internet, måste PC-datorerna vara uppkopplade mot Internet 
och vara försedda med lämplig hårdvara.  
 
4. Rekommendationer 
 4.1 Datasystemets nytta och realiserbarhet 
Eftersom det är en implementerad prototyp och inget fullständigt system som ska utvecklas, 
är det missvisande att tala om ett ”datasystem”. Prototypens nytta däremot är att bevisa att 
webservicetekniken  är en möjlig (och rekommenderad) lösning att utnyttja i utvecklingen av 
ett fullständigt system. Prototypen är ett exempel på hur webservices kan användas för 
systemintegration mellan företag som använder olika tekniska plattformar och applikationer 
skrivna i olika programspråk. 
 
Ambitionsnivån för projektet anses vara lämplig. Den implementerade prototypen kommer att 
vara en lösning på systemintegration, och kommer därför att besvara den fråga som ligger till 
grund för projektet. Projektets frågeställning och lösningens utformning har verifierats av 
uppdragsgivaren. 
 
Parallellt med analysarbetet har tämligen omfattande tester genomförts. Därigenom har 
lösningar av kritiska problem i programmeringen skapats och dokumenteras. Dessa lösningar 
kan tillämpas i implementeringen av den slutgiltiga prototypen. Inga väsentliga svårigheter 
borde uppstå. Den lösning som presenteras i analysdokumentet är genomförbar. 
 
 4.2 Strategi 
Sedan den implementerade prototypen och systemdokumentationen har överlämnats till 
uppdragsgivaren, kommer utvecklingsarbetet övertas av andra systemutvecklare. Systemet 
kommer sannolikt att integreras som en modul i ett affärssystem. Det är av denna anledning 
omöjligt att ange någon framtida strategi för utvecklingsarbetet. 



  

Bilaga 2 Designdokument 
 
1. Uppgiften 
 

1.1  Syfte 
Syftet med prototypen är att med hjälp av webservices (WS) kunna integrera delar av två 
företags informationssystem, som är implementerade i programspråken java och VB.NET, 
med varandra. Prototypen ska användas av administrativ personal på företagen för att få 
omedelbar information rörande orderhanteringen. WS:arna kommer att användas för att 
överföra begränsade mängder data. Större datamängder ska även fortsättningsvis överföras via 
asynkrona medier.  
 

1.2 Rättelser av analysen 
RPC-anropen från WS:arna kan inte utföras i main-metoder, utan måste istället integreras i 
egna metoder. Metoderna ska namnges doVbRPC i JavaWS och doJavaRPC i VbWS. 
 
Båda klientapplikationerna kommer att kompletteras med knappar för rensning av textfält och 
nedstängning av applikationen.  
 

1.3 Kvalitetsmått 
Ett antal kriterier på prototypens kvalitet har sammanställts. Den färdiga prototypen ska 
uppfylla dessa kriterier för att motsvara uppdragsgivarens krav. 
 
Det mest centrala kriteriet är integrerbarhet. Prototypen ska sköta kommunikationen mellan 
två informationssystem som är implementerade i olika programspråk. Ett annat kriterium är 
effektivitet. Det är oacceptabelt att användarna får vänta långa perioder på respons från det 
andra informationssystemet. Vidare måste data som överförs vara korrekta. Förvanskning av 
data, exempelvis genom olika teckenuppsättningar på javasidan eller Vb.Netsidan, kan få 
stora konsekvenser när prototypen integreras i skarp miljö. Avslutningsvis måste prototypen 
uppfattas som användbar av slutanvändarna, och bibringa en väsentlig nytta.  
 



  

2. Teknisk plattform 
 
2.1 Utrustning 

WS:arna ska lagras och exekvera på två olika webbservrar. Under utvecklingsarbetet kommer 
javasidans WS att publiceras på en Apache Tomcat-server, och Vb.Netsidans WS publiceras 
på en MS IIS-server.  
 
Klientapplikationerna kommer att implementeras som Windowsapplikationer, och ska 
användas från PC-stationer med Windows som OS. Exekveringen fordrar ingen stor 
processorkraft. Däremot bör klientdatorerna ha en tämligen god bandbredd  på sina 
Internetanslutningar. I annat fall riskerar användningen bli ineffektiv.  
 

2.2 Basprogramvara 
På javasidan krävs, förutom installationen av Apache Tomcat 3.2.X, installationen av Apache 
SOAP 2.2, som är ett API för att överföra och ta emot SOAP-meddelanden. För att utveckla 
javaapplikationer krävs installationen av J2SE (JDK1.4), plattformen som innehåller en SDK 
(API för Java 2) och en JRE (virtuell javamaskin för interpretering och exekvering av 
bytecode).  Dessutom krävs installationen av ett klasspaket för JavaBeans, ett klasspaket för 
Java Activation Framework, samt XML-parsern Xerces. För att generera WSDL-filer för 
javasidans WS kommer verktyget Kamiaki WSOmniopera att användas.  
 
På Vb.Netsidan fordras installationen av Microsofts webbserver IIS. För att utveckla Visual 
Basic.Net-applikationer och webservices i VB.Net krävs installationen av API:et .Net-
framework. För att underlätta utvecklingsprocessen kommer utvecklingsmiljön Visual 
Studio.Net att användas. 
 
Systemutvecklingen kommer att genomföras på två PC-datorer med OS MS Windows 2000 
och senare.  
 
Alla data kommer att hämtas ur två databaser, som är placerade på vardera webbservern. 
Databaserna är av typen MS Access 2000.  
 

2.3 System 
Kommunikationen mellan klient och WS, och mellan WS och WS kommer att ske via SOAP-
protokollet over HTTP-protokollet. Alla data kommer att överföras som XML. 
 

2.4 Designspråk 
Designspråket är baserat på den notationsform som L. Mathiassen med flera (1997) beskriver. 
Denna metod har anpassats efter uppgiften. 
 



  

3. Arkitektur 
 

3.1 Komponentarkitektur 
Systemet kan indelas i två delar, javasidan och Vb.Netsidan. Dessa delar utgörs var för sig av 
tre komponenter: klient, WS och databas. Klientkomponenten innehåller funktionalitet för att 
kommunicera med sin sidas WS, samt ett grafiskt användargränssnitt. WSkomponenten  
innehåller funktionalitet för att kommunicera med databasen och den andra sidans WS. 
Databaskomponenten slutligen innehåller de data som systemet hanterar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De klasser som implementerar systemet utgör modellkomponenten. De icke-triviala metoder 
som utgör systemets funktionalitet samlas i en funktionskomponent. Användargränssnittet 
utgör en komponent och systemgränssnittet en komponent. Observera att komponenterna 
enbart är ett sätt att beskriva systemet i dokumentationen. Av denna anledning förekommer 
samma klasser i flera komponenter. 
 

3.2 Processarkitektur 
WS:arna placeras på två olika webbservrar. Respektive webbserver lagrar varsin databas. En 
användare av systemet installerar klientapplikationen på sin PC.  
 
Webbservrarna hanterar parallella processer. Klientapplikationerna som exekverar systemet 
används från fristående datorer med ensamma användare, och behöver därför bara hantera en 
process åt gången. Interaktionen mellan databas och WS är endast av typen läsning. Därför 
behöver systemet inte hantera problematik som exempelvis uppstår vid parallell uppdatering 
och läsning från olika användare. 
 

3.3 Standarder 
Det grafiska användargränssnittets fönster ska följa Microsofts standard på Vb.Netsidan och 
Suns standard på javasidan. 
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Figur 10.8 Klassdiagram över systemets komponenter 



  

4. Modellkomponent 
 

4.1 Struktur 
Klassdiagrammet för modellkomponenten överensstämmer med klassdiagrammen i 
analysdokumentet.  
 
 
 
 
 
 
 
VbKlient instanserar VbWS för att kunna utföra RPC-anrop av VbWS:s distribuerade 
metoder. VbWS har ingen association till sin klient. På motsvarande sätt instanserar 
JavaKlient JavaWS. WS:arna har vardera en instans av varandra för att kunna utföra RPC-
anrop av varandras distribuerade metoder.   
 

4.2 Klasser 
 
VbKlient 

 
Syfte:  söka ut en komplett order från javasidans databas genom användarens inmatning  

av ett ordernummer. Det inmatade ordernumret överensstämmer med ordernumret  
på en order i vb.Netsidans utordertabell. Den returnerade ordern hämtas ur  
javasidans inordertabell.  

  
 Attribut:  javaOrdernr, javaOrder 
 
 Operationer:  RPC-anrop av VbWS:s metod för att matcha det inmatade ordernumret  

mot ordernumret i javasidans inordertabell. RPC-anrop av VbWS:s 
metod för att hämta den kompletta javaordern ur javasidans 
inordertabell. 

 
VbWS 
 
 Syfte:  Utför tre uppgifter. Matchar ordernummer mellan bägge sidornas tabeller. Hämtar  
  en komplett order från javasidans inordertabell. Levererar en komplett order från  
  Vb.Netsidans inordertabell till JavaWS. 

  
 Attribut:  vbOrdernr, javaOrdernr, javaOrder 
 

Operationer:  Matchar ett ordernummer från Vb.Netsidans utordertabell mot  
 ett ordernummer som motsvarar javasidans inordertabell. Utför RPC-anrop  

av JavaWS:s metod för att söka ut och returnera en hel order ur javasidans 
inordertabell. Dessutom har klassen en metod som används av javasidans 
WS för att söka ut och returnera en komplett order från Vb.Netsidans 
inordertabell. 

 

VbKlient VbWS JavaWS JavaKlient 

Figur 10.9 Klassdiagram för modellkomponenten 
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JavaKlient 
 
Syfte:  Javasidans motsvarighet till Vb.Netsidans VbKlient. 

  
 Attribut:  javaOrdernr, vbOrdernr, vbOrder 
 
 Operationer:  RPC-anrop av JavaWS:s metod för att matcha det inmatade ordernumret  
  mot ett ordernummer som motsvarar en order i Vb.Netsidans inordertabell.  
  RPC-anrop av JavaWS:s metod för att hämta en komplett order från  
  Vb.Netsidans inordertabell.  
 
JavaWS 
 
 Syfte:  Javasidans motsvarighet till Vb.Netsidans VbWS. 

  
 Attribut:  javaOrdernr, vbOrdernr, vbOrder 
 

Operationer:  Följer samma uppbyggnad som VbWS. 
 
 



  

5. Funktionskomponent 
Här beskrivs interaktionen mellan de metoder som utgör systemet. Komplicerade metoder 
beskrivs i specifikationer.  
 
Funktionskomponenten är ingen fristående komponent, utan utgörs istället av summan av de 
metoder som är integrerade i systemets klasser. Funktionskomponenten är med andra ord en 
ingående del i modellkomponenten. 
 
 5.1 Klassdiagram  
Här beskrivs systemets samtliga klasser och deras inbördes relationer. Klassens medlemsdata 
står omedelbart under klassens namn. Medlemsmetoderna redovisas därefter. 
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Figur 10.10 Utvidgat klassdiagram 
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 5.2 Metodspecifikationer  
På respektive sida av systemet finns en metod som är av hög komplexitet. Båda metoderna 
involverar nätverkskommunikation och RPC-anrop. 
 

Namn doDoVbRPC 
Kategori aktiv, avläsning 
Syfte RPC-anrop på JavaWS, som i sin tur gör RPC-anrop på VbWS, 

som returnerar en hel order från Vb.Netsidans inordertabell.  
Indata ordernummer från javasidans utordertabell 
Villkor Båda webbservrarna exekverar, användaren har matat in ett 

existerande ordernummer. 
Effekt En komplett order visas i användargränssnittets textarea. 
Algoritm 1. Mata in ordernummer (motsv. nr i javasidans 

utordertabell) 
2. RPC-anrop av JavaWS:s metod javaMatchOrdernr, som 

returnerar matchande ordernummer för Vb.Netsidans 
inordertabell. 

3. RPC-anrop av JavaWS:s metod doVbRPC. doVBRPC 
gör ett RPC-anrop av VbWS:s metod getVbOrder, som 
returnerar den kompletta ordern. 

Datastrukturer  
Placering JavaKlient 
Inblandade objekt JavaKlient, JavaWS, VbWS 
Utlösande händelser Användaren har tryckt på knappen ”Skicka” i GUI. 

 

 

 
 

Namn btnSkicka_Click 
Kategori aktiv, avläsning 
Syfte RPC-anrop på VbWS, som anropar JavaWS. JavaWS returnerar 

en hel order från javasidans inordertabell.  
Indata ordernummer från Vb.Netsidans utordertabell 
Villkor Båda webbservrarna exekverar, användaren har matat in ett 

existerande ordernummer. 
Effekt En komplett order visas i användargränssnittets textarea. 
Algoritm 1. Mata in ordernummer (motsv. nr i Vb.Netsidans 

utordertabell) 
2. Instanserar VbWS. Anropar klassmetoden 

vbMatchOrdernr med ordernummer som parameter. 
Returnerar matchande ordernummer för javasidans 
inordertabell. 

3. Instanserar VbWS. Anropar klassmetoden doJavaRPC, 
som i VbWS-klassen instanserar JavaWS, anropar 
JavaWS:s metod getJavaOrder, och returnerar en 
komplett order. 

Datastrukturer  
Placering VbKlient 

Figur 10.11 Metodspecifikation för doDoVbRPC 



  

Inblandade objekt VbKlient, VbWS, JavaWS 
Utlösande händelser Användaren har tryckt på knappen ”Skicka” i GUI. 

 
 
 

Figur 10.12 Metodspecifikation för btnSkicka_Click 



  

 5.3 Sekvensdiagram  
Ett sekvensdiagram beskriver interaktionen mellan komponenter i ett system. Den vertikala 
axeln representerar tiden och den horisontella axeln representerar de ingående 
komponenterna. Parametrar och returvärden vid metodanrop representeras av de meddelanden 
som skickas mellan komponenterna. 
 
De rektangulära elementen under komponenterna representerar levnadsloppet för en 
komponent, det vill säga under hur lång tid komponenten är aktiv vid ett anrop. En 
komponents död markeras med X. 
 
Nedan beskrivs interaktionen mellan användaren och systemets komponenter vid ett 
metodanrop från javasidan.  
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Figur 10.13 Sekvensdiagram för metodanrop från javasidan 
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Nedanstående sekvensdiagram beskriver användarens och komponenternas interaction vid ett 
metodanrop från Vb.Netsidan. 
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Figur 10.14 Sekvensdiagram för metodanrop från Vb.Netsidan 

XX X X



  

6. Systemgränssnittskomponent 
Med systemgränssnitt menas normalt sett interaktionen mellan det egna systemet och andra 
externa datasystem. Ett sådant systemgränssnitt finns inte. Men eftersom systemet utgörs av 
flera samarbetande komponenter som ligger på olika datorer och servrar samt är 
implementerade i olika programspråk, är det befogat att beskriva hur interaktionen ska 
utformas. 
 
Kommunikationen i systemet inbegriper dels kommunikation mellan klient och WS på 
vardera sidan, och dels mellan WS:arna på vardera sidan. Javasidan implementerar 
kommunikationen med hjälp av standardklasser och metoder i J2SE och Apache SOAP 2.2. 
Vb.Netsidan implementerar kommunikationen med hjälp av klasser och metoder i Visual 
Basics API och .Net Framework.  
 
Alla kommunicerande enheter överför data via  SOAP-protokollet över HTTP-protokollet. 
Alla data som överförs är i XML. 
 
Kommunikationen mellan klient och WS är enklare att implementera än kommunikationen 
WS:arna emellan. Detta eftersom klient och WS är implementerade i samma programspråk, 
medan WS:arna är implementerade i olika språk. Den sistnämnda kommunikationen kan 
inbegripa bland annat konvertering av datatyper och teckenuppsättningar.  
 
Utsökningar från databaserna kommer att implementeras med en jdbc-odbc-brygga på 
javasidan och med hjälp av OLEDB-objektet på Vb.Netsidan. 
 
 



  

7. Användargränssnittskomponent 
 

7.1 Översikt 
Hela systemets användargränssnittskomponent utgörs av de två fönstren i JavaKlient och 
VbKlient. Fönstrena ska likna varandra, bortsett från att JavaKlients GUI följer Suns standard 
och att VbKlient följer Microsofts.   
 

7.2 Element 
Nedan visas VbKlients användargränssnitt. JavaKlients användargränssnitt kommer att ha 
snarlika element. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

I detta fält matar användaren i det ordernummer som hans 
beställning har i Vb.Netsidans utordertabell. 

Ett klick på knappen anropar metoden 
btnSkicka_Click. 

I detta fält visas den kompletta ordern från 
javasidans inordertabell. 

Rensar textfältet. 

Systemet avslutas 

Figur 10.15 Fönstret för Vb.Netsidan. 



  

8. Rekommendationer 
 

8.1 Datasystemets nytta 
Under punkt 1.3 Kvalitetsmått i Designdokumentet uppställdes ett antal kriterier som 
systemet måste motsvara. Här följer en sammanfattande värdering av hur väl föreliggande 
design motsvarar kvalitetsmåtten. 
 
Integrerbarheten har uppnåtts. Med hjälp av WS:arna kan klientapplikationer i olika 
programspråk kommunicera. Prototypen visar hur WS kan användas för att med enkla medel 
skapa distribuerade system. 
 
Effektiviteten, definierad som den tid som det tar att få respons från WS:en, är uppnådd, 
såtillvida att kommunikationen är synkron. Dock är effektiviteten i hög grad beroende av 
bandbredden på Internetanslutningen. 
 
Korrektheten i överförda data är inte tillräckligt testad. I testningen av den implementerade 
prototypen kommer korrektheten att utvärderas. Eftersom SOAP-protokollet och klienterna 
inte nödvändigtvis använder samma teckentabell, kommer testningen inriktas på den 
problematiken. 
 
Användbarheten kan först utvärderas sedan prototypen har implementerats.  
 

8.2 Ibruktagningsplan 
Systemet är enbart en prototyp, och kan därför inte, utan omfattande komplettering, tas i bruk. 
Prototypen är snarare att betrakta som en förstudie för uppdragsgivaren.  
 

8.3 Realiseringsplan 
 Med referens till ovanstående är det omöjligt att uppskatta tidsåtgången för ett realiserat 
system.   
  


