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Sammanfattning 
För att underlätta program-till-programkommunikation har SOA (Service Oriented 
Architecture) utvecklats. SOA har som mål att bidra med riktlinjer för att det ska bli 
lättare för två applikationer att kommunicera med varandra (Samtani & Sadhwani 
2002a). Web Services är en standard som bygger på SOA-arkitekturen och det som 
gör Web Services speciellt är att tekniken ska vara plattforms- och språkoberoende 
(Clabby, 2003). 

Sun och Microsoft har utvecklat varsin plattform för utveckling av Web Services-
applikationer. I denna rapport genomförs en litteraturstudie för att undersöka vilket 
stöd plattformarna har för utveckling av Web Services och för att ta reda på vilka 
skillnader som finns mellan plattformarna. Skillnaderna undersöks sedan för att se om 
de kan leda till problem då en användare vill integrera Web Services skrivna i olika 
plattformar.  

Resultatet i denna rapport visar att de båda plattformarna har ett bra stöd för att 
utveckla Web Service-applikationer. Båda plattformarna tillhandahåller flera olika 
funktioner och klasser för att underlätta för utvecklaren. Jämförelsen mellan 
plattformarna visar att det är de plattformsspecifika datatyperna som kan ställa till 
problem vid integrering av Web Services skrivna på olika plattformar. 
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1  Introduktion 
De uppgifter som företag och privatpersoner utför på Internet blir allt mer komplexa, 
och tekniker för att underlätta program-till-programkommunikation har därför 
utvecklats (Linthicum, 2003). Bland tidigare tekniker finns CORBA och DCOM 
medan Web Services är en teknik som växt fram under senare år. Web Services är en 
standard som är framtagen för att förenkla integreringen mellan applikationer. En 
Web Service är en tjänsteapplikation som ska kunna ta emot förfrågningar och 
returnera ett svar. För att detta ska fungera har olika standarder utvecklats som 
specificerar hur information ska utformas och utbytas mellan applikationerna 
(Newcomer, 2002). Det som gör att Web Services skiljer sig ifrån de befintliga 
teknikerna är att de ska vara plattforms- och språkoberoende (Clabby, 2003), vilket 
medverkar till att integrationsmöjlighetena ökar (Vawter & Roman, 2001). 

På marknaden idag finns det två stora leverantörer som utvecklar plattformar för att 
underlätta utvecklingen av Web Services. Den ena leverantören är Sun Microsystems 
som utvecklar J2EE-plattformen och den andra leverantören är Microsoft som har 
utvecklat .NET-plattformen (Clabby, 2003). Eftersom Web Service är en teknik som 
är under utveckling har plattformarna inte i någon större utsträckning använts för att 
utveckla Web Services, och därför är det intressant att undersöka vilket stöd det finns 
för utveckling av Web Service-applikationer i plattformarna. I denna rapport 
genomförs en litteraturstudie inom området. Litteraturundersökningen genomförs 
genom att ett antal punkter sätts upp och sedan besvaras utifrån respektive plattform. 
Utifrån de svar som framkommit i undersökningen görs sedan en jämförelse mellan 
plattfomarna. Denna jämförelse är tänkt att undersöka om det finns skillnader och om 
dessa kan leda till problem då en användare vill integrera två Web Services skrivna 
med hjälp av J2EE och .NET.  

Resultatet i denna rapport visar att de båda plattformarna har ett bra stöd för att 
utveckla Web Service-applikationer. Båda plattformarna tillhandahåller flera olika 
funktioner och klasser för att underlätta för utvecklaren. Det som generellt kan säga 
skiljer plattformarna åt är att Microsofts .NET-plattform är utvecklad med användaren 
i fokus och kan upplevas enklare att använda. Sun Microsystems J2EE-plattform där 
emot är mer inriktad på att vara flexibel och blir därför lite mer teknisk men ger 
utvecklaren större utrymme att bestämma mer själv. 

Jämförelsen visade att det inte finns några större skillnader mellan plattformarna utan 
att de har implementerat XML, WSDL, SOAP på liknande sätt. Det kan dock uppstå 
problem vid integrering av Web Service när komplexa datatyper används. Båda 
plattformarna har ett flertal olika datatyper som är specifika för plattformen och om 
dessa används i Web Servicen blir det svårt för andra plattformar att behandla denna 
datatyp. Därför rekommenderas att enkla datatyper används vid utveckling av Web 
Services. 

Den här rapporten vänder sig till studenter eller utvecklare som är intresserade av att 
veta vilket stöd de båda plattformarna har för utveckling av Web Services och vad 
som kan skapa problem vid integrering. Det är en fördel för läsaren att ha lite 
förkunskaper inom programering och Web Services.  
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2 Bakgrund 

2.1 Internets tekniker 

Internet var från början först och främst en hjälp för människor att utbyta information 
i form av text och grafiska bilder, men med tiden har program-till-
programkommunikation (application-to-application) blivit vanligare. Den mesta 
interaktion som sker på Internet utförs genom så kallade formulär, där användaren 
postar meddelanden som skickas som förfrågningar till en server. Denna teknik kallas 
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) och är en definierad standard för att utbyta 
meddelanden mellan applikationer över Internet (Linthicum, 2003). HTTP fungerar 
genom att en förfrågan görs till en leverantör av en tjänst eller en hemsida. 
Leverantören skickar sedan tillbaka ett svar. Detta har traditionellt sett mestadels 
handlat om hemsidor och då har förfrågan gjorts på en Internetadress. Leverantören 
returnerar en sida i form av HTML-text (Hyper Text Markup Language) vilken består 
av fördefinierade taggar som webbläsaren klarar av att tolka (Linthicum, 2003).  

På grund av att dagens Internetuppkopplingar blir allt snabbare växer även behovet att 
kunna erbjuda kunderna mer avancerade tjänster, eller att tillåta ett utbyte av allt 
komplexare information mellan applikationer. Problemen uppstår när uppgifterna 
eller tjänsterna blir komplexare, som till exempel när två applikationer försöker 
kommunicera och utbyta information med varandra utan att en människa manuellt 
överför informationen genom att skriva in den i applikationen (Newcomer, 2002). Ett 
exempel på en sådan situation skulle kunna vara då ett företag börjar samarbeta med 
ett annat företag. Här följer ett exempel på detta: Företag A är ett företag som 
producerar datorer. Företag A har tillsammans med Företag B (som är ett fraktföretag) 
gått ut och lovat sina kunder att alla som beställer en dator på deras hemsida ska ha 
datorn levererad till sig inom 24 timmar. För att detta ska vara möjligt måste 
företagen koppla samman sina datorsystem så att när en order skapas ska först och 
främst ordern läggas in i Företag A:s applikation. När detta är gjort måste även 
Företag B få reda på att en order är skapad så att en bil kan bokas eller plats på en 
befintlig bil reserveras. Företag B måste få reda på leveransadress och när datorn 
tidigast kan hämtas från Företag A. Detta så att företag B vet när de ska hämta varor 
och hur de ska planera sina utkörningar. 

I exemplet ovan måste Företag A:s applikation kommunicera och tala om för Företag 
B:s applikation att en ny order inkommit. Företag A:s applikation måste även beräkna 
när datorn bör vara klar för leverans från Företag A och meddela detta till Företag B:s 
applikation. Sedan bör även en verifikation skickas till Företag B då datorn är klar på 
Företag A. Den teknik som tidigare använts över Internet för att lösa detta har gått ut 
på att programmerare får gå in och skapa nya funktioner i applikationerna som är 
direkt kopplade till den applikation som kommunikationen och informationsutbytet 
ska ske med. Detta gör att det blir krångligt att integrera applikationer med varandra 
och integrationen blir väldigt statisk. Till exempel om applikationen flyttas så måste 
programmeraren in och ändra i funktionen och likaså om en ny applikation ska 
integreras behöver en ny funktion skapas. Därför behövs en effektivare metod för att 
tillåta applikationer att kommunicera och utbyta information med varandra på ett mer 
dynamiskt sätt (Newcomer, 2002). En arkitektur som framkommit för att 
standardisera hur kommunikationen mellan två applikationer ska utföras är SOA 
(Service Oriented Architecture) (Samtani & Sadhwani 2002a). SOA har som mål är 
att bidra med riktlinjer för att det i framtiden ska bli lättare att låta applikationer eller 
tjänster kommunicera med varandra (Samtani & Sadhwani 2002a).  
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2.2 Service Oriented Architecture (SOA) 

Tanken med SOA är att företagsapplikationer som klarar av hela affärsprocesser ska 
delas upp i flera mindre tjänsteapplikationer. En tjänst är en applikation som utför en 
specifik del av affärsprocessen. En tjänst ska vara en fristående applikation som tar 
emot en förfrågan och producerar ett svar. Dessa tjänsteapplikationer ska sedan kunna 
byggas ihop som byggnadsblock för att utföra hela affärsprocessen. Genom att 
applikationen delas upp blir det enklare att återanvända en tjänst för att bygga nya 
funktioner och det ger även möjligheten att låta utomstående att använda vissa 
tjänster. Ett exempel på en sådan här tjänst kan vara ”getKontoBalans” eller 
”görBetalning” (Gupta, 2003).  

För att det ska gå att utnyttja dynamisk integration mellan applikationer eller tjänster 
krävs det, enligt Samtani och Sadhwani (2002a), att:  

• Dessa applikationer eller tjänster är ”löst kopplade”, vilket innebär att 
applikationerna inte ska vara bundna till varandra utan fungera oavsett 
plattform eller språk. En applikation ska själv kunna hitta en applikation och 
sätta upp en koppling till en annan applikation utan att programmeraren 
behöver skapa kopplingen i kod (Clabby, 2003).  

• Dessa applikationer eller tjänster ska på något sätt kunna visa för omvärlden 
att dom finns och kunna bistå med ett interface som beskriver dem. (Samtani 
& Sadhwani, 2002a).  

• Dessa applikationer eller tjänster kommunicerar med andra applikationer med 
hjälp av en öppen standard. Med hjälp av detta kan applikationer och tjänster 
dynamiskt byggas ut eftersom applikationerna då bygger på samma öppna 
standard (Samtani & Sadhwani, 2002a).  

För att dessa tre ovanstående punkter ska kunna uppfyllas bör tre grundläggande 
komponenter finnas för att SOA-arkitekturen ska uppfyllas (se Figur 1). Dessa tre 
komponenter använder sig av varandra för att publicera, hitta och sammankoppla 
applikationerna.  

SOA består av tre stycken grundläggande komponenter: 

 

Leverantör av 
tjänst 

Mäklare av 
tjänst 

(Service Broker) 

Konsument 
av tjänst 

Figur 1. Relationerna mellan de olika komponenterna i SOA (Skapad efter Samtani & Sadhwani, 2002a, s.45). 

Publicera 

(Publish) 

Hitta 

(Find) 

Sammankoppla 

(Bind) 
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• Leverantör av tjänst (Service Provider) – är den som är ansvarig för 
skapandet och publicerandet av tjänsten. Leverantören är även ansvarig för att 
tjänsten fungerar som den ska och att alla har möjlighet att använda tjänsten. 
Leverantören är den som implementerar tjänsten och erbjuder att andra företag 
eller organisationer att använda den. Alla företag eller organisationer kan vara 
leverantörer av tjänster (Samtani & Sadhwani, 2002a ; Tsalgatidou & Pilioura 
2002).  

• Mäklare av tjänst (Service Broker) – fungerar som ett register för tjänsterna. 
Mäklaren kategoriserar de tjänster som leverantören har publicerat och 
tillhandahåller en sökfunktion. Företag eller organisationer som vill använda 
en tjänst kan söka i mäklarens register och hitta matchningar till den eller de 
tjänster som de söker. Det finns idag flera företag på marknaden som 
tillhandahåller publika mäklare, det vill säga mäklare som är tillgängliga för 
alla. Företag kan även utveckla egna mäklare som de kan använda internt 
(Samtani & Sadhwani, 2002a ; Tsalgatidou, A. & Pilioura, T. 2002).  

• Konsument av tjänst (Service Requestor) – är den som efterfrågar tjänsten. 
Konsumenten hittar tjänster genom att skicka förfrågningar till och göra 
sökningar hos mäklaren av tjänsterna. Konsumenten interagerar sedan direkt 
med den aktuella tjänsten. Interaktionen till tjänsten kan ske antingen genom 
att en applikation gör en förfrågan eller genom att människan gör en manuell 
förfrågan (Samtani & Sadhwani, 2002a ; Tsalgatidou & Pilioura 2002).  

Ett exempel på hur SOA fungerar kan vara när du vill spela en CD-skiva. Om du 
sätter CD-skivan i din CD-spelare spelar den skivan åt dig. CD-spelaren 
tillhandahåller en ”CD-spelartjänst”. Du kan ta din CD-skiva och flytta den från din 
dyra stereo i vardagsrummet och sätta CD-skivan i CD-spelaren i bilen eller din 
bärbara CD-spelare. Alla CD-spelare tillhandahåller samma typ av tjänst, det enda 
som skiljer är kvalitén på tjänsten (Hao, 2003).  

Idén med SOA är densamma. Det ska vara möjligt att låta någon annan applikation 
eller tjänst utföra arbetsuppgifter åt oss utan att vi ska behöva tillverka tjänsten själva. 
Detta eftersom vi inte kan vara experter på alla områden eller för att det kostar för 
mycket att utveckla allt från grunden. Därför kopplar vi samman våra applikationer 
eller tjänster med tjänster som leverantörerna av tjänster erbjuder (Hao, 2003).  

Det har funnits flera olika projekt där företag och organisationer har försökt att införa 
standarder för hur SOA-applikationer eller tjänster ska utvecklas (Clabby, 2003). 
Exempel på sådana försök är bland annat CORBA och Java RMI och nu finns även 
Web Services för att underlätta program-till-programkommunikation. Nedan följer en 
kort genomgång av några av de tidigare försöken och efter det kommer Web Services 
att förklaras i mer detalj. 

CORBA 

CORBA (Common Object Request Broker Architecture) utvecklades för att 
underlätta integrationen mellan applikationer. CORBA är en teknik som är plattforms- 
och språkoberoende då program kan vara skrivna i C, C++, Java, COBOL och Ada. 
Programmen kan sedan köras på UNIX, Windows, OS/2, VAX med flera (Chiang, 
2001). Nackdelen med CORBA är att den är väldigt komplex och tar därför lång tid 
att implementera (Wolter, 2001) 
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Java RMI 

Java RMI (Remote Method Invocation) är ytterliggare en teknik utvecklad för 
distribuerad programkomunikation. Nackdelen med Java RMI är att den bara kan 
användas tillsammans med programmeringsspråket java vilket måste ses som en stor 
begränsning (Chiang, 2001). 

COM/DCOM 

COM/DCOM (Component Objekt Model/Distributed Component Objekt Medel) var 
en teknik som utvecklades av Microsoft för Windows-plattformen. COM utvecklades 
för kommunikation mellan program på samma dator. DCOM är en vidareutveckling 
av COM för distribuerad kommunikation mellan applikationer. COM/DCOM har 
bättre verktyg och service-support på Windows-plattformen än vad tidigare tekniker 
hade, dess nackdel är att den är plattformsberoende (Chiang, 2001).  

Enligt Clabby (2003), har komponenter i de tidigare teknikerna varit allt för hårt 
kopplade och för beroende av att viss kontext ska stämma överens som språk, 
plattform och kommunikations protokoll. Clabby (2003) menar också att i och med att 
Web Services utvecklas, glider utvecklingen ifrån denna hårda koppling mot löst 
kopplade applikationer och mer dynamiskt bundna komponenter, vilket ger en större 
flexibilitet som i sin tur leder till att Web Services markant skiljer sig från tidigare 
försök att bygga en arkitektur för program-till-programkommunikation. Detta är 
möjligt genom att standarden för Web Services är utvecklad gemensamt av alla de 
stora företagen som till exempel Microsoft, IBM, HP och Sun Microsystems. De 
tidigare standarderna som CORBA och DCOM med flera har alla utvecklats av ett 
och samma företag (Clark, 2003).  

2.3 Web Services 

För att Web Services ska bli användbart gäller det att det finns många 
implementeringar och tillgängliga applikationer som stödjer Web Services. Endast när 
det finns tillräckligt många applikationer på marknaden med stöd för Web Services 
kommer målet med interoperabillitet och integreringen av program som 
byggnadsblock att fungera (Newcomer, 2002). Web Services är ingen revolution på 
Internet när det gäller integrering av applikationer utan det är snarare en evolution. 
Applikationer och program har tidigare länkats ihop för att kommunicera med 
varandra, detta med hjälp av bland annat de teknikerna som presenterades tidigare. 
Detta har varit svårare då chanserna att två företag använder samma 
programmeringsspråk och samma plattform är väldigt små, på grund av att det inte 
har funnits någon de-facto-standard (Vawter & Roman, 2001). Web Service är en 
kommunikationsmetod som fungerar över programmeringsspråk och plattformar 
vilket medverkar till att integrationsmöjligheterna ökar (Vawter & Roman, 2001).  

Enligt Clabby (2003), har Web Services fem stycken fördelar som gör att han tror att 
det kommer lyckas. Dessa är: 

• Web Services använder lösa kopplingar mellan applikationerna. Med detta 
menas att applikationerna kan hitta varandra och automatiskt begära och ta 
emot tjänster (Clabby, 2003; Newcomer, 2002) Detta har i tidigare försök 
lösts genom att programmeraren har skapat en koppling i kod och specificerat 
vart tjänsten finns (Newcomer, 2002). 

• Web Services tillåter att program som kommunicerar med varandra är skrivna 
i olika programmeringsspråk (Clabby, 2003; Newcomer, 2002). Även 
CORBA och DOM har försökt lösa detta. Skillnaden är att Web Services 
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använder SOAP som inte är så komplext som tidigare tillvägagångssätt 
(Wolter, 2001). SOAP kommer förklaras närmare i kapitel 2.3.2.  

• Web Services tillåter information att transporteras mellan olika nätverk och 
förbi brandväggar genom användning av XML-meddelanden (Clabby, 2003; 
Wolter, 2001). Detta är möjligt då XML-meddelanden kan skickas som 
vanliga textfiler via HTTP-protokollet.  

• Web Services gör det möjligt för applikationer att hitta varandra och arbeta 
tillsammans (Clabby, 2003). Detta genom UDDI, som är en registertjänst där 
Web Services kan registreras och hittas (Newcomer, 2002). UDDI kommer 
att föklaras närmare i kapitel 2.3.4. 

• Web Services har fördelen av att HTTP-protokollet finns vilket är en vanlig 
nätverksstandard som kommunikationen kan ske över. Alla system och 
applikationstillverkare stödjer Internetkommunikation via HTTP-protokollet 
(Clabby, 2003; Wolter, 2001). Detta leder till att nätverksinfrastrukturen inte 
behöver byggas som i sin tur leder till att införadet av Web Services blir 
betydligt billigare än tidigare tillvägagångssätt (Wolter, 2001). 

En punkt som Clabby (2003) inte nämner i sina fem fördelar är ett Web Services är en 
öppen standard och därmed är det fritt för vem som helst att använda den. Detta 
tillsammans med den gemensamma utvecklingen av WebServices gör att Web Service 
redan från start har fått en större acceptans och för första gången har nu alla de stora 
företagen gått samman och kommit överens om att XML, SOAP, WSDL och UDDI 
är en bra grund för framtiden. Dessa fyra är tekniker som kommer att presenteras i 
detalj senare i detta kapitel (Newcomer 2002).  

2.3.1 Definition av Web Services 

Web Services är löst kopplade tjänster som kan användas enskilt eller kopplas 
samman som byggnadsblock över nätverk. Web Services använder en ny metod för 
att utföra program-till-programkommunikation mellan tjänster och applikationer. 
Denna nya metod är tänkt att göra det möjligt för applikationer att kommunicera med 
varandra oavsett vilket programmeringsspråk eller vilken plattform tjänsten körs på 
(Clabby, 2003).  

Det finns många olika definitioner på Web Service men gemensamt för dessa är oftast 
tre karaktärsdrag: 

• Web Service tillåter användarna att använda Web Servicens funktionalitet 
genom vanliga Web-protokoll. Det protokoll som oftast används är SOAP-
protokollet (Wolter, 2001). SOAP-specifikationen definierar ett standardiserat 
sätt för applikationer att utbyta XML-filer över HTTP-protokollet. Genom att 
SOAP använder XML och HTTP möjliggör detta att meddelandena kan 
skickas mellan applikationer oberoende av plattform och språk (Wolter, 2001; 
Newcomer, 2002). Det är detta som möjliggör den lösa koppling som måste 
finnas mellan SOA-applikationer, enligt Samtani och Sadhwani (2002a). 

• Web Services handhar en metod att beskriva en applikations interface i 
tillräcklig detaljnivå för att användare ska kunna utveckla klientapplikationer 
som kan kommunicera med Web Service-applikationerna. Denna beskrivning 
är ofta gjord i ett XML-dokument kallat Web Service Deskription Language 
(WSDL) (Wolter, 2001). Samtani och Sadhwani (2002a) beskriver att SOA-
applikationer är tvungna att använda ett interface som kan beskriva sig själv 
för att kommunikationen mellan applikationerna ska kunna ske dynamiskt och 
det är detta som WSDL bidrar med till Web Services.  
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• Web Services registreras så att användare kan hitta dem. Detta görs med hjälp 
av UDDI (Universal Discovery Description and Integration) (Wolter, 2001). 
Genom UDDI-registren visar Web Services för omgivningen att de finns och 
möjliggör att andra applikationer eller användare hittar och använder Web 
Servicen. Detta är enligt Samtani och Sadhwani (2002a), också en viktig del 
för att uppfylla de krav som satts upp på SOA-applikationer.  

För att en applikation eller människa ska kunna använda en Web Services är det tre 
moment som måste utföras. Web Servicen måste publiceras tillsammans med en 
beskrivning, någon måste leta och hitta Web Servicen och till sist måste en 
sammankoppling göras. Dessa tre händelser kan ske enskilt eller utföras i en process 
(Kreger, 2001). De tre momenten tillsammans med deras aktörer visas och beskrivs 
närmare i Fig. 2 och i den efterföljande texten.  

 

 
• Publicering – För att en applikation eller människa ska kunna hitta en Web 

Service krävs det att en beskrivning över tjänsten är publicerad av 
leverantören. Detta sker ofta genom att en WSDL-fil tillsammans med 
information om vem som är leverantör av tjänsten publiceras i ett UDDI-
register (Kreger, 2001; Tsalgatidou, A. & Pilioura, T. 2002).  

• Hitta – För att hitta en tjänst söker konsumenten hos mäklaren (UDDI-
registret). Denna operation kan involvera två olika faser. Under designfasen 
får konsumenten en beskrivning av interfacet (WSDL-fil) för 
programutveckling, och när programmet körs så får konsumenten information 
om hur sammankoppling ska ske och vart tjänsten finns (Kreger, 2001; 
Tsalgatidou, A. & Pilioura, T. 2002). 

• Sammankoppling – Till slut behöver applikationerna integreras. Denna 
process sker genom att konsumenten initierar interaktionen genom att använda 
den information om sammankoppling som erhållits vid sökning hos mäklaren 
(Kreger, 2001; Tsalgatidou, A. & Pilioura, T. 2002).  

För att publicering och användning av Web Services ska vara möjlig gäller det att de 
filer som skickas mellan aktörerna följer de mallar och specifikationer som är uppsatta 
för hur dokumenten ska vara formaterade. Denna formatering och beskrivning är 
möjlig då Web Services har tillgång till XML som används för att beskriva data. 
XML-meddelandena kan sedan skickas över Internet via HTTP-protokollet. Nedan 
presenteras XML, SOAP, WSDL och UDDI i tur och ordning.  

Konsument 
av tjänst 

Leverantör av 
tjänst 

Mäklare av 
tjänst 

(Service Broker) Hitta (Find) 

WSDL, UDDI 

Publicera (Publish) 

WSDL, UDDI 

Sammankoppla  

(Bind) 

Figur 2. Web Services aktörer och processer (Skapad efter Kreger, 2001, s.7). 
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2.3.2 Extensible Markup Language (XML) 

XML är det språk som är grunden i Web Services. XML bidrar med ett format för att 
beskriva och lagra data, som sedan kan användas till att skicka data till och från 
aktuell Web Service (Newcomer, 2002). XML är ett märk-språk (eng. Markup 
Language) i likhet med HTML. Skillnaden mellan språken är att HTML har ett antal 
fördefinierade element som du bygger upp dokumenten med, medan det i XML går att 
definiera ett obegränsat antal element (Harold, 1999). Med hjälp av XML-elementen 
och attributen kan dokument struktureras och data kan presenteras och beskrivas 
(Newcomer, 2002). XML används i Web Services för att specificera hur data generellt 
ska presenteras och definierars (Newcomer, 2002).  

Nedan följer ett exempel på hur en XML-fil kan se ut: 

 

 

 

Eftersom filen i tabell 1 är skriven i XML-format så går det att ge elementen 
beskrivande namn. Detta gör att vi människor enkelt kan se vilka som till exempel var 
kompositörer till låten. Det gör det även möjligt för en applikation att se skillnad på 
en kompositör och låtens titel genom att de elementen får olika namn. Eftersom varje 
låt finns inom ett <SONG> element går det att lägga flera låtar i samma fil och 
applikationen skulle då kunna få fram information om hur många låtar filen innehåller 
och så vidare till skillnad från om filen hade varit i HTML-format. Då skulle det inte 
gå att få fram några data kring informationen utan det skulle bara gå att formatera 
texten som applikationen använder.  

2.3.3 SOAP 

SOAP-meddelanden är vanliga XML-meddelanden som är skapade utifrån SOAP-
specifikationen (Newcomer, 2002). SOAP används av Web Services för att skicka 
meddelanden mellan de tre aktörerna som beskrevs i kapitel 2.3. SOAP är ett av de 
viktigare protokollen som Web Services bygger på eftersom SOAP möjliggör 
kommunikationen mellan applikationer, oavsett vilken plattform applikationen är 
byggd på (Newcomer, 2002). SOAP är en öppen standard vilket, enligt Samtani & 
Sadhwani (2002a), är ett krav för en SOA-applikation. 

SOAP är en utbyggnad av HTTP-protokollet vilket används för att skicka 
förfrågningar om HTML-dokument. SOAP möjliggör att XML-meddelanden skickas 
via HTTP-protokollet genom att använda sig av HTTP request och får svar, om det 
krävs, via HTTP response. För att HTTP-”lyssnare” så som Microsofts Internet 
Information Server (IIS) och Apache ska kunna hantera XML-meddelanden korrekt 

 
<SONG> 
 <TITLE>Hot Cop</TITLE> 
 <COMPOSER>Jacques Morali</COMPOSER> 
 <COMPOSER>Henri Belolo</COMPOSER> 
 <COMPOSER>Victor Willis</COMPOSER> 
 <PRODUCER>Jacques Morali</PRODUCER> 
 <PUBLISHER>PolyGram Records</PUBLISHER> 
 <LENGTH>6:20</LENGTH> 
 <YEAR>1978</YEAR> 
 <ARTIST>Village People</ARTIST> 
</SONG> 

Tabell 1. Hämtat från boken XML Bible av Harold, E., s5. 
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krävs det att ”lyssnaren” har en inbyggd SOAP-processor som kan ta emot ett XML-
meddelande och verifiera att meddelandet är ett SOAP-meddelande (Newcomer, 
2002). En HTTP-”lyssnare” som tar emot meddelanden måste kunna verifiera att 
XML-meddelandet följer det format som är definierat i SOAP-specifikationen. 
SOAP-specifikationen tillåter att meddelanden skickas över andra protokoll än HTTP 
som till exempel FTP eller SMTP. HTTP är dock det enda protokollet som definieras 
i SOAP-specifikationen (Newcomer, 2002). 

Ett SOAP-meddelande består av tre block. Dessa är ett omslag (envelope), huvud 
(header) och kropp (body). Omslaget måste finnas med i alla SOAP-meddelanden 
som skickas då denna markerar början och slutet på SOAP-meddelandet. 
Huvudblocket är ett valfritt block som kan innehålla olika attribut för meddelandet. 
Ett SOAP-meddelande måste innehålla en eller flera kroppar. Kroppen innehåller 
själva meddelandet (Newcomer, 2002) 

Exempel på hur en SOAP request kan se ut till Google’s Web Service 

 

Exemplet i tabell 2 visar hur en SOAP-fil som skickas till Googles Web Service ser 
ut. Filen har först ett omslag som specificerar början på filen. Detta omslag innehåller 
ett namn på tjänsten. Den här filen använder sig inte av det valbara huvudblocket. 
Kroppsblocket börjar med en tagg som specificerar den exakta funktionen i tjänsten 
som ska användas (<doGoogleSearch>). Taggarna innanför <doGoogleSearch> är 
själva meddelandet för sökningen. Bland annat specificeras själva söksträngen med en 
<q> tagg. Den efterföljande  <key> taggen är en identifierare som talar om vem det är 
som utför sökningen. Denna måste finnas med och används av Google för loggning 
och verifiering. De övriga taggarna inom <doGoogleSearch> taggen är till för diverse 
olika valbara egenskaper för sökningen (Google, 2005).  

Tabell 2. Exempel på ett SOAP-meddelande som skickar en sök-request till Google 
(http://www.w3.org/2004/06/03-google-soap-wsdl.html). 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
 
<soap11:Envelope 
   xmlns="urn:GoogleSearch" 
   xmlns:soap11="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
  <soap11:Body> 
    <doGoogleSearch> 
      <key>00000000000000000000000000000000</key> 
      <q>shrdlu winograd maclisp teletype</q> 
      <start>0</start> 
      <maxResults>10</maxResults> 
      <filter>true</filter> 
      <restrict></restrict> 
      <safeSearch>false</safeSearch> 
      <lr></lr> 
      <ie>latin1</ie> 
      <oe>latin1</oe> 
    </doGoogleSearch> 
  </soap11:Body> 
</soap11:Envelope> 
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2.3.4 Web Service Description Language (WSDL) 

WSDL är en specifikation som är skapad för att beskriva och publicera formatet och 
protokollen för en Web Service på ett standardiserat sätt. En standard för hur en Web 
Services interface beskrivs behövs för att interaktionen mellan varje Web Service ska 
kunna skapas utifrån interfacet och inte som tidigare då en individuell koppling 
skapades mellan varje applikation (Newcomer, 2002). En WSDL-fil är ett vanligt 
XML-dokument som beskriver ett antal SOAP-meddelande och hur dessa 
meddelanden utbyts med Web Servicen (Wolter, 2001).  

För visa hur ett WSDL-meddelande används hämtas ett exempel från Wolter (2001). 
Tänk dig att du ska anropa en Web Service från en av dina företagspartner. Du skapar 
din applikation utifrån SOAP-meddelanden som du erhållit från din partner. Detta kan 
dock leda till att det blir många tolkningsfel i ditt program. Ett exempel är då det på 
ett ställe i SOAP-filen fanns ett kundnummer, 2837, som först antogs vara av typen 
integer, men som senare visade sig vara av typen string. WSDL specificerar vad ett 
förfrågningsmeddelande måste innehålla och hur responsmeddelandet kom att se ut, 
detta görs genom en tydlig notation (Wolter, 2001). Så länge båda parterna som ska 
interagera med varandra har samma WSDL-fil så spelar det ingen roll hur 
implementeringen bakom Web Servicen ser ut (Newcomer, 2002). 

WSDL består av tre stycken huvuddelar: meddelandetyper (message types), 
procedurer (operations) och bindningar (bindings). De tre delarna kan definieras i 
olika dokument och sammanfogas vid exekveringen för att underlätta återanvändning. 
Som standard använder meddelandetyperna de datatyper som definieras i XML. 
Procedurer mappas oftast mot metod- och programnamn som är implementerade i 
Web Servicen. Bindningen beskriver de protokoll och transporter som används för att 
skicka data till procedurerna (Newcomer, 2002).  

2.3.5 Universal description, discovery and integration (UDDI) registry 

När en Web Service är färdig att tas i bruk gäller det att leverantören har möjlighet att 
publicera tjänsten och att konsumenten på ett enkelt sätt kan hitta och använda 
tjänsten. Det är detta som är syftet med UDDI-registret. UDDI-registret tar emot 
information som beskriver företag och deras Web Services. UDDI-registret tillåter 
sedan intresserade parter att söka och ladda ner information om företagen och de 
tjänster de erbjuder (Newcomer, 2002). Newcomer (2002) jämför publika UDDI-
register med en telefonkatalog i vilken det går att leta upp företaget och få tag i deras 
kontaktuppgifter. Ett publikt UDDI-register ska fungera på liknande sätt då det ska gå 
att söka efter företag och få reda på vilka tjänster de erbjuder och hur dessa kontaktas. 
Enligt Newcomer (2002), använder företag även privata UDDI-register för att lagra 
information om interna Web Services.  

De publika UDDI-registren är tänkta att fungera ungefär som Internets Domain Name 
Service (DNS) vilket innebär att om ett företag registrerar eller ändrar informationen 
om sig och sina tjänster på en UDDI så kommer denna information att skickas vidare 
till de andra UDDI-registrena. Detta medför att alla publika UDDI-register är 
synkroniserade (Newcomer, 2002). En programmerare använder SOAPs API för att 
kontakta och interagera med UDDI-registret. Informationen som hämtas om företagen 
innehåller pekare till företagens WSDL-filer som beskriver interfacen på de tjänster 
som företaget tillhandahåller.  
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2.3.6 Vad är speciellt med Web Services? 

Web Service-applikationerna är löst kopplade vilket innebär att applikationerna är 
plattforms- och språkoberoende, men även att förändringar i applikationens 
implementering enkelt kan utföras utan att interfacet ändras (O’Riordan, 2002). Web 
Services har som sagt fördelen att kunna tillåta applikationer att kommunicera med 
varandra på ett standardiserat sätt oavsett vilket språk eller plattform de är skrivna på. 
Det har funnits försök tidigare där detta har lovats, till exempel CORBA och DCE. 
Till skillnad från dessa tekniker använder Web Services en redan uppbyggd Web-
arkitektur som nästan alla företag har. Detta gör att det blir smidigare och billigare att 
införa Web Services (Wolter, 2001).  

Andra fördelar som Web Services har gentemot tidigare arkitektur är att Web Service 
är en arkitektur som i stort sett alla de stora företagen, vilka i vanliga fall konkurrerar 
med varandra, har gått ihop och utvecklat. Till exempel är IBM, Microsoft, BEA, 
Oracle, HP, och Sun Microsystems med och utvecklar Web Services (Clark, 2002). 
Web Services är en öppen standard och därför är det ingen som äger den och därmed 
är det fritt fram för vem som helst att använda den. Det finns ett utvecklingsteam som 
bestämmer vad och hur Web Services ska utvecklas i framtiden (Clark, 2002).  

2.3.7 Vad kan Web Services göra? 

Redan existerande applikationer kan läggas ut som Web Services. Detta kommer att 
medföra att användare kommer att kunna bygga nya applikationer med dessa Web 
Services som byggnadsblock (Wolter, 2001). Ett exempel är om en användare 
utvecklar en Web Service för e-handel som automatiskt hämtar information från ett 
antal försäljare. Applikationen möjliggör för kunden att välja försäljningsställe efter 
pris, leveranstid och så vidare. När ordern är skapad kan användaren följa ordern till 
dess att den är levererad. Försäljarens applikation i sin tur använder Web Services för 
att se kundens kreditvärde, dra pengar från kundens konto och beställa frakttjänst av 
ett fraktbolag (Wolter, 2001). Wolter (2001) menar att det skulle gå att komma på 
oändligt många tjänster som skulle kunna utnyttja Web Services för att göra det 
enklare och mer tillgängligt för företag och deras kunder.  

2.4 Introduktion till plattformarna 

Microsoft och Sun Microsystems har utvecklat plattformar som används för att bygga 
applikationer och har byggt in stöd för utveckling av Web Services. Sun 
Microsystems använder sin J2EE (Java 2 Enterprise Edition) som grund för 
utveckling av Web Services medan Microsoft har utvecklat .NET-plattformen 
(Newcomer 2002). 

J2EE är en plattform framtagen för att förenkla utveckling och införande av 
applikationer hos företag. J2EE är en industristandard som är ett resultat av ett 
utvecklingsinitiativ lett av Sun Microsystems. Det är viktigt att veta att J2EE-
plattformen är en standard och inte en produkt (Vawter & Roman, 2001). J2EE 
tillhandahåller ett komplett ramverk för design, utveckling och införande av Java-
applikationer (Samtani & Sadhwani, 2002b). Det finns flera utvecklingsmiljöer som 
bygger på J2EE-plattformen, bland annat har Sun Microsystems utvecklat en miljö 
som kallas Sun ONE (Sun Open Net Environment). Även BEA, IBM med flera har 
utvecklat miljöer som stödjer J2EE. 

Till skillnad från J2EE är Microsofts .NET-plattform en produktserie som hjälper 
företag att bygga applikationer (Vawter & Roman, 2001). Microsoft har valt att skriva 
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om sin tidigare utvecklingsplattform Windows DNA och istället skapa en ny 
plattform. Microsofts .NET-plattform innehåller bland annat stöd för Web Services 
och förbättrad språksupport. Samtidigt som Microsoft införde .NET utvecklades även 
ett nytt språk, C# (uttalas C-sharp) som ska möjliggöra snabbare utveckling av 
applikationer (Vawter & Roman, 2001). Microsoft har även vidareutvecklat och 
anpassat sina serverapplikationer och utvecklingsmiljöer efter .NET-plattformen och 
dess stöd för Web Services (Vawter & Roman, 2001).  

Både Microsoft och Sun Microsystems delar uppfattningen om att det krävs mycket 
sammankoppling och anpassning vid utveckling av Web Services. Microsoft och Sun 
Microsystems vill därför utveckla plattformar som tillåter användaren att koncentrera 
sig på att skriva applikationer medan plattformen mer eller mindre sköter 
sammankopplingen mellan applikationerna (Vawter & Roman, 2001). 
Utvecklingsindustrin har hamnat i två läger där ena sidan använder sig av .NET-
plattformen medan den andra sidan använder sig av J2EE-plattformen (Newcomer, 
2002). Newcomer (2002) menar att Web Services handlar om interoperabillitet och 
integration, därför är J2EE och .NET-plattformarna kompatibla åtminstone så pass 
mycket att de är uppbyggda på samma specifikationer och tolkade på samma sätt. 
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3 Problemområde 
Web Services har utvecklats till följd av att den teknik som används på Internet idag 
inte lämpar sig så bra för program-till-programkommunikation (Newcomer, 2002). 
Utvecklingen av Web Service-standarden har varit ett samarbete mellan flera olika 
företag, bland annat Microsoft, HP, IBM, BEA och Sun Microsystems (Fletcher & 
Waterhouse, 2002). Microsoft och Sun Microsystem har utvecklat varsina plattformar 
som kan användas för att utveckla Web Services på. Sun Microsystems J2EE och 
Microsofts .NET-plattformar stödjer utvecklingen av Web Services som baseras på 
den öppna standard som möjliggör att Web Services hittas och används oavsett vilken 
plattform tjänsten körs på och oavsett vem som har utvecklat tjänsten (Vawter & 
Roman, 2001). Marknaden för utveckling av Web Services är alltså uppdelad på två 
stycken plattformar. Detta tvingar företagen som ska utveckla och införa Web 
Services till att göra ett val av vilken plattform de ska använda. Det finns många 
faktorer som kan vara avgörande vid valet av plattform. Till exempel kan det vara 
vilken plattform som idag används i företaget, vilken plattform som utvecklarna är 
utbildade på, vilken plattform som är mest ekonomisk att välja eller vilken plattform 
som är bäst att använda för att integrera med redan befintliga system (Samtani & 
Sadhwani 2002b).  

Det som gör Web Services speciellt är att det ska gå att kommunicera med dem utan 
att utvecklaren behöver bekymra sig över vilken plattform eller språk som Web 
Servicen är utvecklad på (Vawter & Roman, 2001). Om ett företag vill utveckla en 
Web Service ska företaget kunna välja den plattform som företaget har mest 
kunskaper om utan att behöva tänka på vem som ska använda Web Servicen. Både 
J2EE och .NET är utvecklade för att klara av att leverera applikationer som uppfyller 
dessa krav, men eftersom ingen av plattformarna använts i någon större utsträckning 
för att utveckla Web Services finns inga garantier. Den här rapporten är därför tänkt 
att undersöka vilket stöd plattformarna har för att bygga eller implementera 
standardbaserade Web Service-applikationer. Rapporten ska undersöka vilka 
skillnader det finns i stödet för utveckling av Web Services i de båda plattformarna. 
Dessa skillnader undersöks sedan för att utreda om de kan leda till problem vid 
integrering av Web Services som är utvecklade på olika plattformar. Skulle 
integreringen mellan plattformar inte fungera försvinner det som gör Web Services 
speciellt. Denna undersökning är intressant att göra då det finns vissa tvivel om att 
Web Services kommer att kunna integreras så enkelt med varandra över plattformars 
och språks gränser som det är tänkt.  

3.1 Problemformulering 
• Vilket stöd för utveckling av Web Service finns det i Microsofts plattform 

.NET och Sun Microsystems motsvarighet Java 2 Enterprise Edition? 
• Finns det skillnader i implementeringarna av Web Service i de två 

plattformarna som kan ställa till problem vid integration mellan J2EE och 
.NET? 

Huvudfrågorna i denna rapport som presenteras här ovan kommer besvaras genom att 
ett ramverk med frågor kommer att sättas upp. Dessa frågor kommer sedan att 
individuellt besvaras för respektive plattform. Sedan kommer en jämförelse mellan 
plattformarnas lösningar och stöd att göras.  
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4 Metod 
Detta kapitel syftar till att behandla den metod som kommer att användas för att 
besvara frågeställningen som är uppsatt i problemformuleringen. Det finns en mängd 
olika tillvägagångssätt som kan användas för att besvara en frågeställning. Det går 
exempelvis att besvara frågeställningen genom att göra intervjuer, 
enkätundersökningar, utföra tester eller att göra en litteraturstudie. Den metod som 
bör användas är den som anses kunna besvara frågeställningen på det bästa sättet. Den 
metod som är vald för detta arbete är en litteraturstudie. Här följer en beskrivning och 
motivering till valet av metod. 

4.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie går ut på att en systematisk undersökning av problemet genomförs 
genom att en analys över tidigare publicerat material inom ämnet utförs. Det kan vara 
tidskrifter i vetenskapliga tidningar, litteratur, specifikationer eller ”white papers”. 
”White papers” är artiklar eller paper som inte är vetenskapligt granskade. När 
material inom ämnet studeras gäller det att ha ett kritiskt förhållningssätt till det man 
läser. Det gäller hela tiden att tänka på vem det är som skrivit vad och vad det finns 
för tyngd bakom påståendena. Det gäller att materialet hämtas från flera olika håll så 
att påståenden kan bekräftas eller ifrågasättas (Berndtsson, Hansson, Olsson & 
Lundell, 2002).  

En litteraturstudie passar bra till detta arbete då det krävs mycket fakta och 
information om hur plattformarna behandlar olika punkter. Litteratur och 
specifikationer om plattformarna anses vara det bästa materialet för att besvara 
arbetets frågor. De övriga metoderna som nämndes tidigare anses inte vara lika 
lämpade eftersom de antingen går ut på att fråga personer eller utföra tester, vilket 
lämpar sig bättre när man försöker ta fram personers erfarenheter eller undersöka hur 
bra något fungerar istället för att undersöka hur något är uppbyggt vilket är fallet i 
denna rapport.  

Nackdelen med en litteraturstudie är att det inte går att på ett praktiskt sätt bevisa det 
som skrivs, utan man får förlita sig på källorna och då gäller det att ett kritiskt 
förhållningssätt används. En annan nackdel med litteraturstudie är att Web Services är 
ett relativt nytt område och därför kanske det inte finns så mycket skrivet och gjort 
inom området. Det kan därför vara svårt att få tag i information om plattformarna och 
vilka svårigheter det finns, dels i plattformarna men även med att integrera 
plattformarna med varandra. Mycket av informationen kommer därför att inhämtas 
från specifikationer om de båda plattformarna. 
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4.2 Arbetssteg 

För att besvara frågeställningen som satts upp kommer en rad arbetssteg att utföras. 
Dessa beskrivs och motiveras nedan.  

4.2.1 Skapa ett ramverk 

Det första steget är att skapa ett ramverk, vilket innehåller ett antal 
utvärderingspunkter. Punkterna redovisas och en motivering ges till varför punkterna 
anses vara viktiga för att besvara problemformuleringen. Utvärderingspunkterna tas 
fram genom att läsa litteratur inom ämnet. I litteraturen undersöks vilka delar som 
anses vara viktiga att en plattform innehåller för att Web Services ska kunna utvecklas 
med hjälp av den och hur dessa delar ska vara implementerade för att integrering 
mellan olika plattformar ska fungera så bra som möjligt. Punkterna arbetas fram 
genom att liknande studier läses men framför allt arbetas de fram utifrån 
vetenskapliga artiklar som behandlar Web Services. Det kan vara implicita eller 
explicita undersökningspunkter i artiklarna. Under varje utvärderingspunkt kommer 
sedan en eller flera mer specifika frågor att presenteras. Detta för att det ska bli lättare 
att se vad varje utvärderingspunkt är tänkt att besvara.  

4.2.2 Utvärdera J2EE och .NET utifrån ramverket 

Efter att utvärderingspunkterna i ramverket arbetats fram genomförs en utvärdering av 
plattformarna. Utvärderingen kommer att gå till på följande sätt: Först kommer allt 
material som behövs för att kunna svara på frågorna som är uppsatta under varje 
utvärderingspunkt att samlas in. Materialinsamlingen pågår tills dess att så mycket 
material är insamlat att alla frågor kommer att kunna besvaras. När allt material är 
insamlat kommer varje plattform att utvärderas var för sig. Punkt för punkt kommer 
att besvaras och svaret kommer att motiveras med en beskrivning av det stöd som 
finns i plattformen.  

4.2.3 Jämföra J2EE och .NET utifrån resultaten 

När insamlingen av materialet är klar och utvärderingspunkterna är besvarade 
kommer en jämförelse mellan plattformarna att genomföras. Den kommer att gå till 
på följande sätt: Svaren på varje fråga i ramverket kommer att jämföras och 
analyseras. Några av de saker som kommer att analyseras utifrån svaren är: Har båda 
plattformarna samma stöd? Saknar en plattform stöd för en viss funktion? Behandlar 
plattformarna en punkt på två helt skilda sätt? Sedan analyseras om det sätt som 
plattformarna stödjer en punkt på kan leda till problem vid integrering mellan 
plattformarna. Enbart de svar som framkommit i undersökningen kommer att 
användas som underlag till jämförelsen 
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5 Genomförande & Resultat 
I detta kapitel presenteras genomförandet. Kapitlet inleds med att 
utvärderingspunkterna presenteras tillsammans med en diskussion om varför dessa 
punkter är intressanta att undersöka. Därefter kommer två kapitel (5.2 och 5.3) där de 
båda plattformarna utvärderas. Efter utvärderingen följer ett avslutande 
diskussionskapitel där en jämförelse mellan de båda plattformarna presenteras. 
Kapitlet syftar till att förklara de likheter och skillnader som finns mellan 
plattformarna.  

5.1 Utvärderingspunkter 

I detta kapitel presenteras ett antal utvärderingspunkter. Varje punkt är tänkt att 
besvara följande två frågor: Varför är det intressant att undersöka punkten? Vad är 
syftet med att denna punkt finns med? Utvärderingspunkterna arbetades fram genom 
att artiklar, böcker och specifikationer undersöktes. I litteraturen undersöktes vilka 
egenskaper och komponenter som var viktiga för att plattformen skulle kunna 
användas för att utveckla Web Service-applikationer. Under varje utvärderingspunkt 
utformades sedan en eller flera frågor som specificerar exakt vad 
undersökningspunkten ska svara på. Detta enligt den metod som valdes i kapitel 4.1.  

5.1.1 Stödet för Web Service i plattformarna 

I denna del undersöks vilket stöd det finns för Web Services i de båda plattformarna 
J2EE och .NET. Eftersom Web Services ska vara plattformsoberoende och bygger på 
ett antal olika öppna standarder, blir Web Services ett naturligt alternativ när det 
gäller att få applikationer från olika plattformar att integreras och samarbeta 
(Microsoft Press, 2004). Därför är det intressant att undersöka hur Web Service 
generellt behandlas i .NET och J2EE. 

För att ta reda på hur stödet ser ut för Web Service i de båda plattformarna används 
följande frågor: 

• Är Web Service integrerat i plattformen eller är det ett extra paket som 
måste läggas till? Frågan syftar till att visa hur Web Service behandlas i 
plattformen för att visa om Web Service anses vara en viktig del av 
plattformen eller om det ses som en mindre del. 

• Hur implementeras en Web Service i plattformen? Denna fråga anses vara 
viktig för att visa hur Web Services kan implementeras i plattformen och om 
det finns olika metoder och tekniker för att implementera Web Services. 
Frågan är även tänkt att visa om plattformen har stöd för att underlätta 
utvecklingen av Web Services.  

Svaren på dessa frågor kommer att visa hur Web Service behandlas i de båda 
plattformarna genom att beskriva stödet för de olika komponenterna och hur 
implementeringen kan gå till. Detta är intressant då det i jämförelsen kommer att 
kunna peka på om det finns skillnader och om dessa skulle kunna ställa till med 
problem vid integration mellan de två plattformarna. Svaren skulle även kunna visa 
att de båda plattformarna har implementerats och fungerar på liknande sätt och en 
diskussion kan därefter föras om integreringen mellan plattformarna kommer att 
fungera på ett smidigt sätt i framtiden. 
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5.1.2 Stödet för XML 

XML är en av de viktigaste komponenterna i Web Services eftersom den bidrar med 
ett format för att beskriva och lagra data (Newcomber, 2002). XML kan användas för 
att skicka meddelanden över webbens standardprotokoll som till exempel HTML. 
XML är en programmeringsmetod som i stort sätt alla programmeringsspråk kan 
utnyttja, vilket möjliggör enklare integration mellan plattformarna. XML används vid 
utveckling av Web Service på flera olika sätt, till exempel byggs SOAP, WSDL upp 
med hjälp av XML (Vawter & Roman, 2001). Därför anses det viktigt att undersöka 
vilket stöd plattformen har för XML. 

Nedanstående fråga används för att undersöka stödet för XML i plattformarna: 
• Vilka versioner av XML stöds i plattformen? Denna fråga anses viktig 

eftersom XML behövs i flera olika versioner för att inte begränsa plattformen 
och för att beskrivningar av komplexare datatyper ska kunna utföras på ett sätt 
så att inga misstolkningar kan göras. 

Svaret på denna fråga ska visa vilket stöd det finns i plattformen för användning av 
XML. Detta anses vara viktigt eftersom Web Service byggs upp av XML. 

5.1.3 Stöd för WSDL 

För att en person eller ett företag ska kunna använda en Web Service gäller det att 
utvecklaren har grundläggande information om den. Det kan till exempel vara 
information om var Web Servicen finns, hur kopplingen till Web Servicen ska gå till 
och vilka tjänster som finns tillgängliga hos Web Servicen. All denna information 
tillhandahålls och beskrivs medhjälp av ett WSDL-dokument. Därför är det intressant 
att undersöka vilket stöd det finns i plattformen för WSDL. 

Frågorna som ska besvaras för att undersöka stödet i plattformarna är följande: 
• Finns det stöd i plattformen för att generera WSDL-dokument utifrån 

Web Servicen? Denna fråga syftar till att besvara om plattformen underlättar 
utvecklingen av Web Service genom att bidra med ett stöd för att generera 
WSDL-dokument. 

• Finns det stöd för att generera någon form av klass som underlättar 
anrop och förfrågningar mot Web Servicen utifrån ett WSDL-dokument? 
Denna fråga syftar till att ta reda på om det finns något stöd för att utifrån ett 
WSDL-dokument skapa klasser som kan utnyttjas för att anropa Web Service 
metoder. 

Svaren på dessa frågor ska visa vilket stöd det finns för att underlätta utveckling av 
Web Services i plattformarna då genom att undersöka om det finns stöd för skapande 
och inläsning av WSDL-dokument. 

5.1.4 Kommunikationsstöd 

Web Services använder SOAP som kommunikationsprotokoll för att skicka XML-
meddelanden mellan två aktörer. Därför är det intressant och undersöka hur SOAP är 
implementerat i de båda plattformarna. 

I SOAP-specifikationen står det att SOAP möjliggör utbyte av SOAP-meddelanden 
genom användning av en mängd underliggande protokoll (Gudgin, Hadley, 
Mendelsohn, Moreau & Nilsen, 2003). Det vanligaste underliggande protokollet är 
HTTP, det är också detta som specificeras i SOAP-specifikationen och som används 
som standard vid utveckling av Web Services. Varför skulle man vilja använda något 
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annat protokoll än HTTP? Den vanligaste anledningen är att det inte går att använda 
HTTP då en brandvägg är i vägen. Det skulle också kunna bero på att vanliga HTTP-
förfrågningar kan göra en time-out efter en viss tid och returnerar ett felmeddelande. 
Då behövs ett asynkront tillvägagångssätt som till exempel SMTP (Olson & Ogbuji, 
2003). Med ett asynkront tillvägagångssätt menas att förfrågan och svar inte sker i 
realtid, utan en förfrågan kan ske och svaret kan returneras vid ett senare tillfälle. 
Detta kräver antingen att den som returnerar svaret kan meddela sändaren om att 
svaret är på gång eller att sändaren regelbundet tittar efter svaret.  

Det är intressant att undersöka i vilken utsträckning det finns implementeringar i 
plattformarna som stödjer kommunikation över andra protokoll som till exempel FTP 
och SMTP då HTTP inte alltid är det protokoll som lämpar sig bäst. 

Frågorna som ska besvaras är följande: 
• Vilket stöd för kommunikation via SOAP finns det? Frågan är tänkt att 

undersöka hur SOAP-meddelanden behandlas i plattformen. Finns det till 
exempel stöd för att automatiskt generera SOAP-meddelanden eller måste 
dessa skrivas manuellt.  

• Finns det implementeringar till plattformen som stödjer andra 
underliggande protokoll än HTTP? Frågan kommer att visa på vilket stöd 
det finns i plattformen för att skicka SOAP-meddelanden via andra protokoll 
än HTTP.  

Svaret på första frågan kommer att kunna påvisa om det finns några skillnader vid 
implementeringen av SOAP i de båda plattformarna, medan svaret på andra frågan 
kan ge läsaren en förståelse för vilka möjliga alternativ det finns till att skicka SOAP-
meddelanden via andra protokoll än HTTP.  

5.1.5 Datatyper 

En av svårigheterna vid utveckling av Web Services för integrering mellan Microsofts 
.NET-plattform och Sun Microsystems J2EE-plattform är enligt Hobson (2004) & 
Microsoft Press (2004), att det finns flera olika datatyper i de båda plattformarna som 
inte stöds på båda sidorna.  

Nedan presenteras de frågor som behandlar stödet för hur datatyper ska hanteras och 
behandlas i plattformen: 

• Hur mappas datatyper i plattformen till Web Servicens datatyper och 
tvärtom? Denna fråga är tänkt att besvara vilket stöd det finns i plattformen 
för att läsa ut datatyper till en XML-fil och hur en XML-fils datatyper matchas 
mot plattformens datatyper. 

• Vad görs med datatyper som inte existerar i plattformen? Denna fråga 
följer upp svaret från föregående punkt och är tänkt att undersöka om 
plattformen har något stöd för att hantera datatyper som ej existerar i 
plattformen. 

Genom att en undersökning görs av hur datatyper ska användas och hanteras vid 
skapande av Web Services kan integrering mellan plattformarna underlättas. Detta 
genom att läsaren blir medveten om var svårigheterna ligger och vilka 
rekommendationer plattformsutvecklarna ger. 
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5.2 Utvärdering av Microsofts .NET-plattform 

I detta kapitel presenteras utvärderingen av Microsofts .NET-platform. Utvärderingen 
sker i samma ordning som utvärderingspunkterna presenterades i föregående kapitel.  

5.2.1 Inledning till .NET-plattformen 

Microsofts .NET-plattform är en plattform med en rad olika teknologier och metoder 
för att tillåta utvecklare att bygga och köra Web Service-applikationer, vanliga 
applikationer och hemsidor (Warren & Shah, 2001 & Maier, 2002). Microsofts .NET-
plattform kom ut på marknaden i början av år 2002. Plattformen kan ses som ett 
tilläggspaket till Microsofts olika operativsystem, Windows XP, 2000 och Server 
2003. Den bidrar med en miljö för utveckling och körning av applikationer skrivna i 
ett flertal olika språk. Plattformen tillhandahåller även ett stort antal funktioner för att 
underlätta utveckling av grafiska applikationer och webbgränssnitt (Mössenböck, 
Beer, Birngruber & Wöß, 2004).  

Figuren nedan visar hur .NET-plattformen är uppbyggd och hur Web Services är 
integrerat i plattformen. Efter figur 3 presenteras en beskrivande text.  

 

 

Det går att dela in företagsapplikationer i tre olika lager enligt figur 3. Det är 
klientlager, företagslager och underliggande system. Företagslagret består av 
komponenter och funktioner för att kunna utföra företagsprocesser och 
databeräkningar. För att företagslagret ska kunna hantera förfrågningar via Web 
Service-protokoll och generera SOAP- och WSDL-meddelanden utvecklas 
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Figur 3. Utveckling av Web Services med Microsofts .NET (Skapad efter: Vawter & Roman, 2001). 
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Web Services i en speciell Web Service-behållare som utökar företagslagret med en 
ASP.NET-komponent. ASP.NET-komponenten kan ses som en mäklare mellan 
komponenter som sköter beräkningar och företagsprocesser i företagslagret och 
mellan antingen företagspartners i klientlagret eller HTTP-baserade klienter (Vawter 
& Roman, 2001). 

Klientlagret består av företagspartners, vanliga applikationsgränssnitt och HTTP-
baserade klienter. Detta lager använder olika metoder för att kunna kommunicera och 
utbyta information med applikationer i företagslagret, för att sedan presentera 
informationen för användarna. Klientapplikationerna kan dels kopplas till APS.NET-
komponenten via HTTP-protokollet eller använda sig av Web Service-protokoll och 
dels kan klientlagret kopplas direkt till företagslagrets kärna. Detta fungerar endast då 
applikationen är utvecklad med hjälp av .NET-plattformen (Vawter & Roman, 2001). 

Företagslagret använder i sin tur flera olika underliggande system från det undre 
lagret för att hämta information som används för att kunna returnera ett svar till 
klientlagret. Det underliggande lagret består av databaser, Mainframe System och 
andra företagspartners. Dessa olika system kan sammankopplas till företagslagret 
genom Web Service-protokoll eller andra lämpliga protokoll. Datan som hämtas från 
de underliggande systemen bearbetas i företagslagret och skickas sedan till 
klientlagret som presenterar informationen för användaren (Vawter & Roman, 2001). 

Med denna nya plattform tycker sig Microsoft ha gett webbutvecklare och utvecklare 
av windowsapplikationer helt nya möjligheter (Mössenböck, et al. 2004). Microsofts 
.NET-plattform tillhandhåller infrastruktur, funktionalitet och tjänster som behövs för 
att utveckla både skrivbordsapplikationer och Web Services (Skonnard, 2003).  

5.2.2 Stödet för Web Services i .NET-plattformen 

Hur är Web Service integrerat i .NET-plattformen? 

Microsofts .NET-plattform är, som nämnts tidigare, Microsofts senaste plattform för 
utveckling av applikationer och Web Services. Plattformen tillhandahåller ett inbyggt 
stöd för skapande och användning av standardbaserade Web Services. Detta eftersom 
Microsoft började om från början vid utvecklingen av .NET-plattformen, vilket gav 
dem möjlighet att ha med Web Services som en del av grunden i plattformen. Detta 
märks i plattformen då det är väldigt enkelt att utveckla Web Services eller att göra 
om tidigare XML-baserade applikationer, processer och webbsidor till Web Services, 
med hjälp av endast ett fåtal rader kod (Samtani & Sadhwani, 2002b).  

Hur implementeras Web Service i .NET-plattformen? 

Microsofts .NET-plattform stödjer två olika utvecklingsmetoder av Web Services. 
Den ena är en ”bottom up”-metod som bygger på att utvecklaren själv skapar de olika 
komponenterna som behövs för en Web Service. Genom att använda denna metod för 
att utveckla Web Services i .NET får utvecklaren en väldigt stor flexibilitet och kan 
anpassa Web Servicen efter de egna behoven, men metoden kräver också mycket mer 
tid och arbete (Skonnard, 2003). Den andra metoden är en ”top down”-metod där 
utvecklaren utnyttjar färdiga komponenter inom .NET-plattformen. Denna 
utvecklingsmetod kräver inte samma kunskaper av utvecklaren och är också en mer 
produktiv metod eftersom plattformen utför mycket automatiskt åt utvecklaren. 
Nackdelen är att utvecklaren inte får samma frihet och flexibilitet utan är styrd av de 
funktioner som finns färdigimplementerade. 
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”Bottom up”-metoden är en lågnivåutveckling där utvecklaren måste skapa en Web 
Service och en egen lyssnare som tar hand om inkommande förfrågningar till Web 
Servicen. Denna lyssnare måste kunna undersöka HTTP-meddelandets kropp för att 
se om det är en förfrågan via ett SOAP-meddelande. Utvecklaren måste även skapa en 
egen WSDL-fil som beskriver Web Servicens metoder enligt WSDL-specifikationen 
(Skonnard, 2003). För att detta ska vara möjligt krävs det enligt Skonnard (2003) att 
utvecklaren har mycket goda kunskaper i XML, SOAP och WSDL.  

”Top down”-metoden bygger på att Web Servicen använder Microsofts ASP.NET-
komponenter. ASP.NET innehåller redan implementerade klasser dels för generering 
av WSDL-dokument som beskriver Web Servicens ”interface”, dels för att mappa 
SOAP-meddelanden till metoder i Web Servicen och slutligen för att generera 
svarsmeddelanden i form av SOAP-meddelanden. ASP.NET-komponenter används 
för att utvecklaren ska slippa tänka på den komplexitet som finns och istället kunna 
fokusera på företagets problem för att snabbt och enkelt utveckla Web Services 
(Skonnard, 2003). Web Services byggda med hjälp av ASP.NET-komponenter 
använder Microsofts Webbserver IIS (Internet Information Services) för att lyssna 
efter förfrågningar till Web Servicen (Mössenböck, et al. 2004). 

5.2.3 Stödet för XML i .NET-plattformen 

Vilka versioner av XML stöds i .NET-plattformen? 

Microsofts .NET-plattform har stöd för både XML 1.0 med inkluderat stöd för DTD 
(Document Type Definition) och XML Schema Definition (XSD). Dessa två olika 
versioner används för att definiera och strukturera dokument på ett standardiserat sätt 
(.NET Framework Class Library, 2005). Microsofts .NET-plattform innehåller även 
stöd för flera olika versioner för att bearbeta XML-dokument. Dessa är, enligt 
.NET Framework Class Library (2005) följande: 

• XML Namespaces 
• XPath expressions 
• XSLT transformations 
• DOM Level 1 Core 
• DOM Level 2 Core 

Plattformen har alltså ett omfattande och väl integrerat stöd för att tillåta utvecklare av 
applikationer och Web Services att använda, definiera och skapa XML-dokument. Det 
finns flera olika klasser i .NET som kan användas för att underlätta att läsa, skriva, 
validera och redigera XML-dokumenten (.NET Framework Class Library, 2005).  

5.2.4 Stödet för WSDL i .NET-plattformen 

Finns det stöd i plattformen för att generera WSDL-dokument utifrån en Web 
Service? 

Microsofts .NET-plattform följer specifikation 1.1 för WSDL-dokument (Hanson, 
2002). Enligt Mössenböck, et al. (2004) ska ingen utvecklare som använder .NET-
plattformen behöva skriva en WSDL-beskrivning till sin Web Service manuellt, 
eftersom Web Service-behållaren automatiskt klarar av att generera ett WSDL-
dokument utifrån Web Servicen. När en klient gör en förfrågan efter en Web Service 
WSDL-fil skapar .NET-plattformen automatiskt en WSDL-fil utifrån den begärda 
Web Servicens metoder (Skonnard, 2003). Dock säger Mössenböck, et al. (2004) att 
för att underlätta integrering med Web Services skrivna på andra plattformar bör 
utvecklaren ha en förståelse för WSDL-dokumentets uppbyggnad.  
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Finns det stöd för att generera någon form av klass som underlättar anrop och 
förfrågningar mot Web Servicen utifrån ett WSDL-dokument? 

Plattformen bygger på en objektorienterad struktur och för att underlätta för 
användaren att använda Web Service-metoder går det utifrån ett WSDL-dokument att 
skapa proxy-klasser. En proxy-klass visar alla tillgängliga metoder som beskrivs i 
WSDL-dokumentet i form av en lokal klass. Denna klass möjliggör att Web Service-
metoder kan behandlas som lokala objekt och när en förfrågan görs på en metod i 
proxy-klassen anropar denna automatiskt Web Service-metoden (Mössenböck, et al. 
2004). 

För att skapa en proxy-klass i .NET-plattformen används ett program som heter 
wsdl.exe som är det verktyg som följer med i .NET-plattformen för att skapa proxy-
klasser. Med hjälp av verktyget går det att skapa proxy-klasser i språk som C#, Visual 
Basic och JavaScript utifrån ett angivet WSDL-dokument (Mössenböck, et al. 2004). 

5.2.5 Kommunikationsstöd 

Vilket stöd för kommunikation via SOAP finns det i .NET-plattformen? 

Microsofts .NET-plattform följer ”WS-I Basic Profile 1.0” vilken bland annat 
specificerar hur SOAP 1.1 ska implementeras för att underlätta interoperabiliteten 
mellan Web Services skrivna på olika plattformar. Det går att bygga Web Services 
som följer ”WS-I Basic Profile” genom att använda alla versioner av .NET-
plattformen. I version 2.0 av .NET-plattformen finns även en support inkluderad för 
SOAP version 1.2 (Rapp, Shohoud & Tavis 2004).  

I version 2.0 av .NET-plattformen kommer både version 1.1 och 1.2 av SOAP att 
användas för att utveckla Web Service-applikationer detta eftersom alla plattformar 
och klienter inte har stöd för SOAP 1.2. Detta gör att klienter kan använda både 1.1 
och 1.2 av SOAP för att kommunicera med Web Service-applikationer utvecklade i 
version 2.0 av .NET-plattformen (Rapp, Shohoud & Tavis 2004).  

Finns det implementeringar för .NET-plattformen som stödjer kommunikation 
via andra protokoll än HTTP? 

Microsofts .NET-plattform 1.0 och 2.0 tillhandahåller tre stycken inbyggda metoder 
för kommunikation mellan Web Service och klient, alla dessa tre metoder bygger på 
HTTP-protokollet men två av metoderna följer inte SOAP-specifikationen 
(Mössenböck, et al. 2004). Det finns alltså inget inbyggt stöd eller funktioner för att 
utföra kommunikation via SOAP med andra underliggande protokoll än HTTP.  

De tre metoderna som kan användas för att utveckla Web Service i .NET-plattformen 
är SOAP via HTTP, HTTP-GET och HTTP-POST. De två sistnämnda typerna av 
sammankoppling med en Web Service är mycket simpla och begränsade. Om till 
exempel information måste skickas med för att specificera meddelandet fungerar inte 
HTTP-GET- eller HTTP-POST-metoderna (Mössenböck, et al. 2004). De tre 
metoderna som används beskrivs kort nedan: 

• SOAP via HTTP är det protokoll som oftast används i .NET. SOAP bidrar 
med ett XML-format för att specificera metoder och parametrar för 
förfrågningar och returnerar ett resultat. SOAP använder HTTP-POST för att 
skicka meddelanden. SOAP-meddelandet identifieras av HTTP-huvudet och 
meddelandet är inbakat i HTTP-kroppen (Mössenböck, et al. 2004).  
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• HTTP-GET är ett annat protokoll där parametrarna som skickas till Web 
Servicen är en del av adressen. HTTP-GET-meddelanden följer inte SOAP-
standarden men eftersom den skrivs som en webbadress förstår alla 
webbläsare förfrågan. Resultatet skickas tillbaka till sändaren i form av en ren 
XML-sida (Maier, 2002). 

• HTTP-POST liknar HTTP-GET-metoden förutom att parametrarna inte syns i 
webbadressen utan är en del av kroppen istället (Mössenböck, et al. 2004). 

5.2.6 Hantering av Datatyper 

Hur mappas datatyper i plattformen till Web Servicens datatyper och tvärtom? 

För att integrering mellan olika plattformar ska fungera så enkelt som möjligt har 
World Wide Web Consortium (W3C) definierat en lista med ett antal datatyper som 
de rekommenderar att utvecklare ska använda sig av vid utveckling av Web Services 
och XML-dokument. När en utvecklare integrerar eller utvecklar Web Serives som 
enbart använder sig av de datatyper som är definerade i W3C-listan ska mappningen 
av datatyper fungera. Detta genom att .NET-plattformen använder sig av en 
implementerad klass (”XMLSchemaDatatype”). Denna klass innehåller en lista som 
mappar XML-filens datatyper mot den datatyp som ska användas i .NET. Denna klass 
går att använda för att automatiskt mappa datatyper från en XML-fil till en .NET-
klass eller tvärtom (.NET Framework Class Library, 2005).  

Vad görs med datatyper som inte existerar i plattformen? 

Microsofts.NET-plattform har inget inbyggt stöd för att ta hand om datatyper som inte 
finns i plattformen, utan Microsoft rekommenderar att om utvecklaren är osäker på 
vilka plattformar och språk som kommer att användas för att integrera med Web 
Servicen, bör bara enkla datatyper användas. Detta är datatyper som alla plattformar 
stöder till exempel ”string”, ”int”, ”char” och så vidare. Måste sedan mer komplexa 
datatyper användas rekommenderas att dessa omvandlas till en ”string” och att ett 
XML schema används för att beskriva den komplexa datatypen. Det finns alltså inte 
några bra lösningar för hur komplexa datatyper ska behandlas i .NET-plattformen 
(Microsoft Press, 2004).  

5.3 Utvärdering av Sun Microsystems J2EE 

I detta kapitel presenteras utvärderingen av Sun Microsystems J2EE. Utvärderingen 
sker i samma ordning som utvärderingspunkterna presenterades i kapitel 5.1.  

5.3.1 Inledning till J2EE 

Java 2 Enterprise Edition är designat för att förenkla komplexa problem som uppstår 
vid utveckling, införande och underhåll av företagsapplikationer. J2EE är en 
industristandard vilken är ett resultat av ett initiativ lett av Sun Microsystems (Vawter 
& Roman, 2001). Plattformen kan användas för att utveckla serverprogramvara, 
vanliga applikationer eller hemsidor. J2EE har uppdaterats för att inkludera stöd för 
utveckling av XML-baserade Web Services som ska kunna fungera med Web 
Services skrivna i J2EE plattformen eller utvecklade med hjälp av andra plattformar 
(Vawter & Roman, 2001). 
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För att förstå hur J2EE är uppbyggt är det viktigt att förstå vad en behållare 
(container) är. På J2EEs hemsida definieras en behållare som följande: “An entity that 
provides life-cycle management, security, deployment, and runtime services to J2EE 
components. Each type of container (EJB, Web, JSP, servlet, applet, and application 
client) also provides component-specific services” (J2EE v1.4 Glossary, 2005). En 
behållare är alltså en komponent som tillhandahåller allmänna funktioner för att en 
applikation ska fungera samt funktioner som är specifika för den speciella behållaren. 
En behållare används för att underlätta för utvecklaren vid utveckling av en specifik 
typ av applikation. När en Web Service ska utvecklas används en Web Service-
behållare vilken innehåller alla de funktioner och metoder som utvecklaren kommer 
att behöva använda. Detta gör att utvecklaren inte behöver använda flera olika paket 
och klasser utan får allt samlat i en behållare. En behållare kan också innehålla andra 
behållare. 

Figur 4, nedan visar hur J2EE är uppbyggt och hur Web Services är inbyggt i 
plattformen. 

 

 

Även J2EE-modellen delar in företagsapplikationerna i tre olika lager. Det är 
klientlager, företagslager och underliggande system. Företagslagret består av ett antal 
olika behållare som bidrar med en rad olika funktioner till J2EE. EJB-behållaren 
(Enterprise JavaBean) är grundkomponenten som har hand om företagsprocesser och 
beräkningar. EJB är en arkitektur som är utvecklad av Sun för att utveckla 
klient/server applikationer (Knutson & Kreger 2004). Klientapplikationer utvecklade i 
java kan kopplas samman direkt med EJB-applikationer eller funktioner. EJB-
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applikationer och funktioner kan sedan sammankopplas med underliggande system 
som databaser och andra företagspartners genom att använda Web Service-tekniker 
eller andra lämpliga protokoll (Vawter & Roman, 2001).  

För att låta HTTP-baserade applikationer kontakta företagslagret används en JSP-
(JavaServer Pages) behållare som kan generera ett gränssnitt i HTML eller XHTML 
som till exempel en Webbläsare kan läsa. En servlet-komponent möjliggör att Web 
Service-teknologier används och utbyter information med företagspartners. En servlet 
är ett förfrågnings- och svarsorienterat Javaobjekt som kan acceptera Web Service-
förfrågningar från företagspartners (Vawter & Roman, 2001). 

Sun Microsystem har genom J2EE gett utvecklare en plattform som gör det möjligt att 
utveckla företagsapplikationer av hög kvalité genom att utnyttja funktioner och 
komponenter i plattformen. Utvecklarna har även möjlighet att bygga ut plattformen 
med funktioner och finesser som inte ingår i standardpaketet på ett enkelt sätt 
(Samtani & Sadhwani, 2002b). 

5.3.2 Stödet för Web Services i J2EE 

Är Web Services integrerat i J2EE eller är det ett extra paket som måste läggas 
till? 

J2EE innehöll inte stöd för Web Service när det från början utvecklades men det har i 
efterhand byggts in i plattformen genom att flera olika av javas paket har utvecklats 
och tillsammans uppfyller paketen de krav som finns för att kunna utnyttja Web 
Services. Stödet för Web Services uppfyller också WS-I Basic profile 1.0 som är en 
profil som specificerar hur Web Service ska vara implementerat för att underlätta 
integration mellan plattformar (Shannon, 2003).  

Hur implementeras Web Services i J2EE? 

De metoder som J2EE använder för att utveckla Web Serices kräver inte att en helt ny 
behållare implementeras, utan utnyttjar existerande (Knutson & Kreger 2004). J2EE-
specifikationen definierar två stycken olika implementationssätt för att implementera 
Web Services med hjälp av J2EE.  

Den första metoden som går att använda för att utveckla Web Service i J2EE bygger 
på att JAX-RPC (Java XML Remote Procedure Calls) används. Denna metod 
definierar Web Servicen som en klass som körs i en Web-behållare. Den andra 
metoden bygger på att en Web Service implementeras med hjälp av EJB (Knutson & 
Kreger 2004). Båda metoderna erbjuder utvecklare stor flexibilitet över hur Web 
Service ska fungera.  

Beroende på vilket implementationssätt som används för att implementera Web 
Servicen skiljer sig installation och igångkörning åt. Om till exempel EJB används för 
implementering av Web Servicen, installeras och körs Web Servicen i en EJB-
behållare. Om en Web Service utvecklas med hjälp av JAX-RPC, och implementerats 
som en klass, används en Web-behållare innehållande verktyg för installering och 
igångkörning av Web Servicen (Hanson, 2002). 



 5 Genomförande & Resultat 

 26 

5.3.3 Stödet för XML i J2EE 

Vilka versioner av XML stöds i plattformen? 

J2EE innehåller stöd för olika versioner av XML och för att strukturera och definiera 
XML-filer används enligt Shannon (2003), XML 1.0 med stöd för DTD och XML 
schema. J2EE har även stöd för en rad olika versioner för att bearbeta och hantera 
XML-filer. Dessa är följande enligt Shannon (2003): 

• DOM parsers 
• SAX parsers 
• XSLT transform engines 

XML kan användas i J2EE för att skapa XML-dokument och RPC-meddelanden. 
JAXP (Java XML Processing) tillhandahåller stöd för att läsa och skriva till XML-
dokument medan JAX-RPC (Java XML Remote Procedure Calls) tillhandahåller stöd 
för RPC-meddelanden och mappning mellan javaklasser och XML (Shannon, 2003). 

5.3.4 Stödet för WSDL i J2EE 

Finns det stöd i plattformen för att generera WSDL-dokument utifrån en Web 
Service? 

J2EE kan generera upp en WSDL-fil automatiskt utifrån en Web Service skapad i 
java. För att göra detta använder sig J2EE av en kompilator (wscompiler) som klarar 
av att skapa ett WSDL-dokument utifrån en Web Service Endpoints eller Web 
Service-klasser. Denna kompilator följer med i J2EE (Mahmoud, 2004).  

Finns det stöd för att generera någon form av klass som underlättar anrop och 
förfrågningar mot Web Servicen utifrån ett WSDL-dokument? 

Det går i J2EE att använda samma kompilator som användes för att skapa WSDL-
meddelanden till att skapa en klientklass utifrån en WSDL-fil. Denna klientklass kan 
sedan användas för att interagera med Web Service-metoderna på ett enkelt och 
smidigt sätt genom att skapa ett objekt av klientklassen och anropa metoderna i den. 
Klientklassen anropar då automatiskt Web Service-metoderna (Mahmoud, 2004).  

5.3.5 Kommunikationsstöd 

Vilket stöd för kommunikation via SOAP finns det i J2EE-plattformen? 

J2EE stödjer kommunikation via SOAP genom att Javas API för XML-baserade RPC 
(JAX-RPC). JAX-RPC gör det möjligt för utvecklaren att snabbt utveckla Web 
Service-applikationer utan att behöva integrera och behandla XML-filer direkt. JAX-
RPC tillhandahåller funktioner åt J2EE för att omvandla data och objekt till och från 
SOAP-meddelanden (Hadley & Chinnici, 2004). JAX-RPC-implementeringen följer 
WS-I Basic Profile 1.0 för användning av SOAP. Detta för att förenkla 
interoperabiliteten mellan Web Services som använder andra teknologier (Hadley & 
Chinnici, 2004). Från och med version 2.0 av JAX-RPC finns det stöd för SOAP 
version 1.1 och 1.2 (Hadley & Chinnici, 2004). 

Finns det implementeringar för J2EE som stödjer kommunikation via andra 
protokoll än HTTP? 

I version 1.1 av Web Service-specifikationen för J2EE definieras ett API för hur Web 
Services ska utbyta SOAP-meddelanden över HTTP- och HTTPS-protokollen. Det 
finns inget stöd eller implementering för att utveckla Web Services som använder 
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andra underliggande protokoll till SOAP än HTTP i J2EE. Enligt specifikationen är 
det upp till leverantörer av J2EE utvecklingssystem att utveckla och stödja support 
över andra protokoll (Knutson & Kreger 2004).  

SOAP bidrar till J2EE med ett specificerat format för att anropa metoder och 
returnera ett resultat. SOAP använder HTTP-POST för att skicka medelanden mellan 
två platser. I och med att J2EE stödjer kommunikation via SOAP med HTTPS som 
underliggande protokoll finns det möjlighet för utvecklarna att utnyttja en viss 
säkerhet i Web Servicen. HTTPS möjliggör att meddelanden kan krypteras när de 
skickas mellan två applikationer och det finns också möjlighet att identifiera den som 
gör förfrågningar efter tjänsten och serven tjänsten körs med hjälp av digitala 
certifikat (Knutson & Kreger, 2004). 

5.3.6 Hantering av Datatyper 

Hur mappas datatyper i plattformen till Web Servicens datatyper och tvärt om?  

J2EE använder sig av ett paket som heter JAXB (Java XML Binding) för att mappa 
och binda datatyper från Web Services och XML-filer. Genom att JAXB används för 
att mappa datatyper från och till XML-filer använder J2EE ett paket som har stöd för 
användning av XML scheman, klara av att validera XML scheman och kan binda 
datatyper till javaklasser (Hadley & Chinnici, 2004). JAXB har stöd för den lista som 
W3C har definierat över vilka datatyper som kan användas i XML-filer. Dock är 
antalet datatyper som definieras i listan fler än det antal antalet datatyper som java har 
stöd för. JAXB använder olika mappningsalgoritmer för att kunna mappa alla olika 
datatyperna (Fordin, 2004). Detta gör att användaren slipper sätta sig in i de XML-
filer och scheman som används eftersom J2EE klarar av att utföra mappningen av 
datatyper till och från XML-filer automatiskt.  

Vad görs med datatyper som inte existerar i plattformen eller är specifika för 
plattformen? 

Ingen av den litteratur som undersöks diskuterar denna fråga. Detta kan tolkas som att 
det inte finns något särskilt stöd för att behandla utomstående datatyper. 

5.4 Jämförelse mellan J2EE och .NET 

I denna del jämförs resultaten mellan de båda plattformarna för att peka på vilka 
likheter och skillnader det finns i plattformarna. Jämförelsen följer de 
utvärderingspunkter som sattes upp i kapitel 5.1. 

5.4.1 Web Service i plattformarna 

Hur är Web Service integrerat i plattformarna? 

Både J2EE och .NET-plattformarna har ett väl inbyggt stöd för att utveckla 
standardbaserade Web Services. Det går ändå att se en stor skillnad mellan 
plattformarna då Microsofts .NET-plattform är en plattform som Microsoft började 
utveckla från grunden, vilket har gett dem möjligheten att bygga in stödet för Web 
Service som en enda grundkomponent som går att utnyttja för att på ett enkelt sätt 
utveckla Web Services. Komponenten går även att utnyttja för att göra om funktioner 
och metoder i tidigare XML-baserade applikationer till Web Services.  
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I J2EE har utvecklarna utgått från en redan existerande plattform och utvecklat denna 
genom att använda flera olika existerande paket och uppdaterat dessa för att 
åstadkomma full Web Service support.  

Hur implementeras Web Services i plattformarna? 

Båda plattformarna presenterar två olika metoder för att implementera Web Services. 
J2EE använder sig av en metod där en Web Service kan utvecklas och ses som en 
klass som körs i en Web-behållare. Denna metod kan liknas med Microsofts ena 
metod där Web Service använder en redan färdig komponent. Denna komponent 
använder Microsofts ASP.NET som kan jämföras med en Web-behållare. 
Skillnaderna mellan metoderna är ändå relativt stora då J2EE-utvecklaren får ett antal 
funktioner till sin hjälp men får ändå utföra en hel del jobb själv medan utvecklaren 
som använder .NET-metoden får det mesta gjort automatiskt. 

De båda plattformarnas andra metod bygger på lite skilda grunder. J2EEs andra metod 
är inte helt olik den första där användaren får ett antal paket och funktioner 
specificerat för sig men får utföra en hel del arbete själv. Den stora skillnaden ligger i 
att istället för att använda Web-komponenter används EJB-komponenter. Microsoft 
.NET-plattformens andra metod bygger på att utvecklaren skapar en Web Service med 
alla funktioner som behövs från grunden och inte använder några inbyggda 
funktioner.  

De båda plattformarna presenterar alltså totalt fyra olika sätt att implementera Web 
Services på. J2EE har två metoder som är relativt lika varandra och ger utvecklaren en 
stor möjlighet att utveckla flexibla och väl anpassade Web Services med ett bra stöd 
från plattformen i form av grundkomponenter. Microsoft presenterar å andra sidan två 
rätt så skilda metoder där utvecklaren antingen får bygga allt från grunden, vilket ger 
stor flexibilitet men är också väldigt tidskrävande, eller så kan den färdiga metoden 
användas. Denna begränsar användaren till färdiga komponenter men är snabb och 
enkel att använda utan att utvecklaren behöver ha några större kunskaper om Web 
Services. 

5.4.2 Stödet för XML 

Vilka versioner av XML stöds i plattformarna? 

Både J2EE och .NET-plattformarna har stöd för att behandla XML-dokument som är 
skapade och beskrivna utifrån XML 1.0 (inkluderat DTD) och XML schemas. Detta 
gör att båda plattformarna har ett brett stöd för att tillåta utvecklare av Web Service-
applikationer att använda, definiera och skapa XML-dokument.  

5.4.3 Stöd för WSDL 

Finns det stöd i plattformarna för att generera WSDL-dokument utifrån en Web 
Service? 

Både Microsoft .NET- och J2EE-plattformen klarar av att generera WSDL-filer 
utifrån en Web Service, vilket underlättar för utvecklare av Web Services eftersom de 
inte behöver sätta sig in i exakt hur en WSDL-fil ska vara utformad. Dock skiljer sig 
metoderna för hur en WSDL-fil skapas åt en del. Microsoft har byggt in en funktion i 
sin plattform som automatiskt kan generera en WSDL-fil utefter den begärda Web 
Servicens metoder. J2EE skickar med en kompilator till sin plattform som får köras på 
Web Servicen. Kompilatorn skapar då en WSDL-fil utefter Web Service-metoderna. I 
stort sett är det ingen skillnad på dessa två metoder eftersom båda genererar en 
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WSDL-fil. Den enda skillnaden är att .NET-plattformen genererar en WSDL-fil på 
begäran och därigenom har plattformen även fått ett enkelt sätt att distribuera WSDL-
filen som även garanterar att filen alltid är aktuell. J2EE måste generera sin WSDL-fil 
varje gång någon förändring sker och publicera den på något sätt så att användare 
enkelt vet vart den finns.  

Finns det stöd för att generera någon form av klass som underlättar anrop och 
förfrågningar mot Web Servicen utifrån ett WSDL-dokument? 

Plattformarna använder ungefär samma teknik på denna punkt. Båda plattformarna 
använder en kompilator som skapar en klass utifrån ett WSDL-dokument. Denna 
klass går sedan att använda som en lokal klass vilken används för att göra lokala 
förfrågningar mot. Den lokala klassen anropar sedan automatiskt Web Servicens 
motsvarande metod. 

5.4.4 Kommunikationsstöd 

Vilket stöd för kommunikation via SOAP finns det i plattformarna? 

J2EE och .NET-plattformarna följer båda WS-I profile 1.0 som specificerar hur 
SOAP 1.1 ska implementeras för att integrering mellan plattformar ska fungera så 
enkelt som möjligt. Microsofts .NET-plattform har utvecklats och släppt en 
uppdaterad version vilken innehåller stöd för version 1.2 av SOAP. Även J2EE har 
uppdaterat sitt paket JAX-RPC som tar hand om att skicka och ta emot SOAP-
meddelanden. Från och med version 2.0 av JAX-RPC finns det stöd för att använda 
SOAP 1.2 i J2EE-plattformen. 

Finns det implementeringar i plattformarna som stödjer kommunikation via 
andra protokoll än HTTP? 

Ingen av plattformarna har utnyttjat att SOAP är ett protokoll som stödjer 
kommunikation över flera olika underliggande protokoll. De båda plattformarna har 
endast valt att utnyttja HTTP som är det protokoll som specificeras i SOAP-
specifikationen. Däremot har J2EE valt att bygga in stöd för att skicka sina SOAP-
meddelanden över HTTPS-protokollet som möjliggör att meddelanden kan krypteras 
och det går att identifiera sändare och mottagare med digitala id. Microsoft .NET-
plattformen har förutom att det går att skicka SOAP-meddelanden via HTTP valt att 
tillhandahålla en tjänst som stödjer att meddelanden skickas över HTTP-GET och 
HTTP-POST. Dessa meddelanden som skickas följer dock inte SOAP-standarden 
vilket leder till att det endast fungerar att använda på Web Services där ingen 
information behöver specificeras i SOAP-huvudet. 

5.4.5 Datatyper 

Hur mappas datatyper i plattformen till Web Servicens datatyper och tvärtom? 

För att mappa datatyper från eller till en Web Service använder sig både J2EE och 
.NET-plattformarna av en färdigimplementerad klass. I båda plattformarna har denna 
klass stöd för att mappa alla datatyper som W3C har definierat i sin lista. Så länge 
enbart de datatyper som är finns i listan används ska inte någon av plattformarna ha 
några problem att mappa dessa datatyper till plattformens egna motsvarigheter. Detta 
leder till att så länge W3Cs lista över datatyper används ska inte datatyperna vara 
något problem för att integrera Web Services mellan plattformarna. 
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Vad görs med datatyper som inte existerar i plattformen? 

Ingen av plattformarna har något dokumenterat stöd för att ta hand om datatyper som 
inte finns definierade i den egna plattformen. I .NET-plattformen har en 
rekommendation gjorts till utvecklare av Web Services där de rekommenderas att 
endast använda enkla datatyper. Om komplexare datatyper används ska dessa 
definieras med hjälp av XML schema och göras om till strängar i XML-filerna. När 
det gäller J2EE finns det inget dokumenterat som tar upp detta problem vilket kan 
tolkas som att plattformen inte har något stöd för att behandla andra datatyper. 
Eftersom ingen av plattformarna har något stöd för att behandla datatyper som inte 
existerar i plattformen kan detta leda till problem vid integrering av Web Service som 
använder komplexare datatyper eller datatyper som är specifika för den enskilda 
plattformen. 

5.4.6 Summering av jämförelsen mellan J2EE och .NET 

I detta kapitel görs en summering av jämförelsen vilken presenteras i tabell 3. 
Punkterna som är besvarade betygsätts på en skala från 1 till 3 för varje plattform. 
Betyget 1 innebär att plattformen inte har något stöd för att utföra den specifika 
frågan. Betyget 2 innebär att det finns ett visst stöd i plattformen som till exempel att 
två av tre saker uppfylls för den specifika frågan och betyget 3 betyder att plattformen 
har ett stöd som underlättar utveckling av Web services för utvecklaren. Betyget sätts 
ut i från den granskning som har gjorts i litteraturen vilket leder till att om en liknande 
bedömning skulle göras av andra bedömare skulle resultatet möjligtvis kunna bli lite 
annorlunda. 

Tabell 3. Summering av jämförelsen mellan J2EE och .NET. 

 

Kriterier Betyg  

 J2EE .NET 

Web Services i plattformarna:    

Hur Web Services är integrerat i plattformen 2 3 

Hur Web Services implementeras i plattformen 2 3 

XML stöd:   

Stöd för flera versioner 3 3 

WSDL stöd:   

Generering av WSDL-dokument 2 3 

Underlätta anrop och förfrågning mot Web Service 3 3 

Kommunikationsstöd:   

Stöd för SOAP 3 3 

Underliggande protokoll 1 1 

Behandlig av Datatyper:   

Mappa Web Service datatyper mot plattformens 3 3 

Stöd för inte existerande datatyper 1 1 
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Summeringen i tabell 3 visar vilket stöd de båda plattformarna har för att utveckla 
Web Service-applikationer. Nedan kommer en motivering ges till varför de olika 
betygen är satta på var och en av punkterna. 

Web Services i plattformarna: 

Microsofts .NET-plattform har på de två första punkterna fått betyget tre. Detta får 
.NET tack vare att Microsoft har haft möjlighet att bygga in Web Services som en 
grundkomponent eftersom de har utvecklat plattformen från grunden. Detta har även 
lett till att Microsoft har utvecklat en enkel implementeringsteknik av Web Services 
till plattformen. J2EE-plattformen däremot får på dessa två punkter två tvåor därför 
att stödet för Web Services är inbyggt i efterhand genom att flera olika paket har 
utvecklats för att stödja Web Services. Detta gör även att utvecklingen av Web 
Services i plattformen inte blir lika enkel som i .NET-plattformen, utan utvecklaren 
får utföra en hel del moment själv vilket i och för sig ger utvecklarna en större 
flexibilitet, men stödet bör ändå kunna utvecklas för att underlätta för utvecklarna. 

XML stöd: 

Stödet för XML i de båda plattformarna är mycket bra eftersom de båda stödjer flera 
olika versioner av XML och även har flera olika klasser för att underlätta för 
användaren att skriva, läsa och skapa XML-filer. Därför får båda plattformarna 
betyget tre. 

WSDL stöd: 

WSDL-stödet i plattformarna är också mycket bra. De båda plattformarna använder 
sig av liknande metoder för att skapa WSDL-dokumment och underlätta 
kommunikation med en Web Services genom ett WSDL-dokument. J2EE har fått en 
tvåa på ”Generering av WSDL-dokument” eftersom utvecklaren måste skapa en ny 
WSDL-fil varje gång en ändring görs i Web Servicen. I .NET-plattformen genereras 
WSDL-dokumentet på begäran vilket leder till att WSDL-dokumentet alltid är 
uppdaterat. Därför ges .NET-plattformen betyget tre. Plattformarna har fått varsin trea 
för ”stödet att underlätta anrop och förfrågan mot en Web Service utifrån en WSDL-
fil” eftersom båda plattformarna använder sig av en metod som går ut på att en klass 
genereras utifrån ett WSDL-dokument. Denna lokala klass används sedan som en 
proxy mellan applikationen och Web Servicen.  

Kommunikationsstöd: 

Stödet för SOAP i .NET- och J2EE-plattformen är mycket bra då båda plattformarna 
stödjer version 1.1 och 1.2 av SOAP och därför får plattformarna varsina treor på 
första punkten. Däremot finns det inget stöd i någon av plattformarna att utföra 
kommunikation med andra underliggande protokoll än HTTP och därför får båda 
plattformarna en etta på den andra punkten. 

Behandlig av Datatyper: 

Båda plattformarna använder liknande tillvägagångssätt för att mappa datatyper som 
finns i plattformen mot datatyper i en XML-fil. Båda plattformarna klarar av att 
mappa alla datatyper som W3C rekommenderar. Därför får båda plattformarna varsin 
trea på denna punkt. Ingen av plattformarna har stöd för att behandla utomstående 
datatyper. Däremot har Microsoft gått ut med en rekommendation om hur de tycker 
att datatyper ska behandlas vid utveckling av Web Services och erkänt att detta är ett 
problem medan J2EE inte nämner någonting om detta i den litteratur som är granskad. 
Båda plattformarna får därför på denna punkt varsin etta. 
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6 Analys 
I detta kapitel presenteras en analys över resultatet på utvärderingspunkterna. I 
analysen kommer en diskussion föras kring intressanta delar i resultatet och ett 
resonemang kring varför det kan förhålla sig på detta vis.  

6.1 Web Services i plattformarna 

Resultatet i kapitel 5 visar att båda plattformarna hade ett inbyggt stöd för att utveckla 
Web Service-applikationer och att båda plattformarna kan använda sig av ett par olika 
metoder för att implementera Web Service med ett fungerande resultat. Däremot 
ställer de olika metoderna olika stora krav på utvecklarens kunskaper om Web Service 
och programmering inom plattformen. Microsofts metod ger utvecklaren väldigt små 
möjligheter till flexibilitet men metoden är i gengäld enkel att använda och 
utvecklaren behöver inte någon större kunskap om hur Web Services fungerar. J2EE 
däremot har två metoder som ger utvecklaren en relativt stor flexibilitet men ändå 
hjälper utvecklaren med en mängd olika funktioner för att underlätta utvecklingen av 
Web Services. Enligt Gulliksen & Göransson (2002), kommer ofta användbarhet fram 
på bekostnad av att någon annan del har fått stå åt sidan. Detta kan kanske vara en 
förklaring till den skillnad som finns mellan plattformarna. Microsoft har satsat på 
användbarhet och enkelhet medan Sun Microsystem istället har satsat på att utveckla 
en flexibel plattform. Detta är även något som avspeglas i den litteratur som finns 
kring plattformarna. Litteraturen om J2EE är väldigt teknisk och kräver att 
utvecklaren har bra kunskaper kring ämnet, medan den litteratur som Microsoft har 
om utveckling av Web Services oftast inte lika teknisk utan beskriver istället hur 
utvecklingen ska gå till med hjälp av deras plattform. Även om de båda plattformarna 
har olika sätt att beskriva och uttrycka vilket stöd det finns i plattformarna är de båda 
plattformarnas tillvägagångssätt för att hjälpa utvecklaren rätt så snarlika, då det finns 
flera funktioner i plattformarna som är lika varandra. 

6.2 Stödet för XML 

XML är det språk som protokollen i Web Services bygger på. Därför är det viktigt att 
plattformarna har ett bra stöd för att behandla XML. Båda plattformarna har också ett 
mycket bra stöd för XML där både XML 1.0 och XML schemas stöds. Detta grundar 
sig i att XML kom ut på marknaden redan 1998 och då blev en accepterad standard 
för att beskriva och lagra data (Deitel, Deitel, DuWaldt & Trees, 2003). Detta 
tillsammans med att XML-formatet är plattformsoberoende (Newcomer, 2002) har 
lett till att ett bra stöd för XML har kunnat utvecklas under en längre period. 

6.3 Stödet för WSDL 

Det som framkommit i rapporten och som är intressant är att båda plattformarna 
använder sig av metoder för att automatisera skapandet av en WSDL-fil, vilket kan 
bero på den komplexitet WSDL-filen innehåller. Deitel, et al. (2003) menar att det är 
viktigt att förstå att WSDL är ett språk skapat för att läsas av applikationer och inte 
människor och även om strukturen på WSDL-dokumentet verkar komplex är det 
enkelt att få applikationer att processa och hämta information ur dokumenten. 
Däremot säger Mössenböck, et al. (2004) att vid integration av flera Web Services 
kan det vara viktigt att utvecklaren har en förståelse för WSDL-filens struktur och 
uppbyggnad, detta för att kunna underlätta integrationen. Alltså kan det vara viktigt 
dels att utvecklaren har kunskaper om hur WSDL-filen är uppbyggd och fungerar och 



 6 Analys 

 33 

dels att plattformen tillåter utvecklaren att ändra eller att skapa egna WSDL-filer. 
Detta är något som kan påverkas av till vilken grad plattformen tillåter användaren att 
komma med egna flexibla lösningar. 

6.4 Kommunikationsstödet 

Enligt Chappell & Jewell (2002) är nyckelfunktionen i SOAP och Web Services 
tillgänglighet. För att öka tillgängligheten binds SOAP-protokollet samman med ett 
underliggande protokoll. Chappell & Jewell (2002) menar att HTTP och SMTP är de 
protokoll som sammanbindningen oftast kommer att ske med eftersom det är två 
protokoll som i stort sett är universalt tillgängliga. Ändå har de båda plattformarna 
enbart implementerat stöd för att utbyta SOAP-meddelanden via HTTP-protokollet 
och alltså inte utnyttjat möjligheten att implementera stöd för andra underliggande 
protokoll. Enligt Olson och Ogbuji (2003) är det inte alltid möjligt att använda HTTP 
då till exempel en brandvägg kan sätta stopp för HTTP-trafiken. Då kan andra 
protokoll som SMTP eller FTP vara bra alternativ att använda. Att ingen av 
plattformarna stödjer andra underliggande protokoll kan bero på att Web Service-
tekniken fortfarande är under utveckling och att behovet av att använda andra 
protokoll inte är tillräckligt stort ännu. När behovet blivit större finns det anledning att 
anta att både Microsoft och Sun kommer att utveckla lösningar för sina respektive 
plattformar som klarar av att behandla flera olika protokoll. 

6.5 Hantering av Datatyper 

För att Web Services ska kunna utbyta information med varandra gäller det inte 
enbart att dom ska kunna förstå och hantera samma protokoll och kunna hantera 
WSDL-filer. Web Services utvecklade på olika plattformar måste även kunna 
använda samma datatyper. Som nämnts tidigare i rapporten har W3C skapat en lista 
med alla de datatyper som de rekommenderar att utvecklare använder vid utveckling 
av Web Services. Detta för att underlätta integrering mellan Web Services skrivna på 
olika plattformar. Både J2EE och .NET har i sin plattform en inbyggd klass för att 
omvandla alla de datatyper som är definierade i listan till motsvarade datatyper i 
plattformen. Enligt Hobson (2004) gör detta att integration mellan Web Services som 
använder enkla datatyper ska fungera. 

Det stora problemet vid integration mellan plattformarna ligger i när komplexa 
datatyper som är specifika för plattformen ska användas. Exempel på sådana datatyper 
kan vara DataSet i .NET-plattformen och JavaBean i J2EE-plattformen (Microsoft 
Press, 2004). Enligt Hobson (2004) måste stöd för .NET-plattformens datatyper som 
saknar motsvarighet på javasidan byggas in i J2EE. Detta för att förbättra 
interoperabiliteten mellan mer avancerade Web Services och för att bibehålla 
plattformsoberoendet. Görs inte detta finns det en risk att Web Services måste 
anpassas för varje sammankoppling och då försvinner den ”lösa koppling” som Web 
Services använder sig av. Enligt Newcomber (2002) är det den lösa kopplingen 
tillsammans med plattformsoberoendet som gör att Web Services skiljer sig ifrån de 
tekniker som tidigare funnits. Därför är detta något som utvecklarna av Web Service-
tekniker måste lösa för att Web Services inte ska bli en teknik i mängden av alla de 
som redan finns. 
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7 Slutsatser och Diskussion 
I arbetet har en litteraturstudie genomförts för att undersöka vilket stöd för utveckling 
av Web Service Microsofts .NET-plattform och Sun’s J2EE-plattform har. 
Undersökningen syftade även till att ta reda på om det finns skillnader mellan 
plattformarna och om dessa kan leda till att blir svårt att integrera Web Service-
applikationer skrivna på olika plattformar. I detta kapitel kommer resultatet att 
diskuteras utifrån den problemprecisering som ställdes upp i kapitel 3. Vidare 
behandlas även erfarenheter som gjorts under arbetets gång och en granskning av 
litteraturen och arbetets kvalité genomförs, där saker som varit bra och dåliga med 
arbetet diskuteras. Sist i kapitlet presenteras förslag till vidare arbeten.  

7.1 Slutsatser och diskussion utifrån resultatet 

Detta arbete har en tvådelad problemprecisering. I det här kapitlet kommer vardera 
del att diskuteras utifrån den information som presenterats i resultat- och analysdelen.  

Vilket stöd för utveckling av Web Service finns det i Microsofts plattform .NET 
och Sun Microsystems motsvarighet Java 2 Enterprise Edition? 

Resultatet av litteraturstudien visar att plattformarna innehåller ett bra stöd för att 
utveckla Web Service-applikationer. Båda plattformarna tillhandahåller en mängd 
olika funktioner och klasser för att underlätta och hjälpa användaren vid utveckling. 
Den skillnad som går att se mellan plattformarna är att Microsoft har satsat mycket på 
att göra plattformen användbar och enkel att använda vilket egentligen är något som 
kan ses i alla Microsofts produkter. Detta har de lyckats med tack vare att de har 
utvecklat sin plattform från grunden vilket har gett dom möjlighet att bygga in Web 
Services som en enda stor grundkomponent i plattformen. Detta leder till att 
utveckling av Web Services i .NET kan upplevas enklare och utvecklaren får god 
hjälp av plattformen genom att olika funktioner som kan användas. Nackdelen med 
.NET-plattformen är att utvecklaren är väldigt låst vid att följa den utvecklingsmetod 
som Microsoft har skapat vilket gör att användaren får mindre flexibilitet. J2EE 
däremot har utvecklat sitt stöd för Web Services genom att använda redan befintliga 
paket och uppdaterat dessa för att stödja Web Services. Detta har lett till att J2EE har 
lyckats att skapa en stor mängd fristående funktioner vilket ger utvecklaren en stor 
frihet och flexibilitet. Detta leder också till att det ställs högre krav på utvecklarens 
kunskaper eftersom utvecklingen blir lite komplexare i J2EE.  

Totalt sett är det två plattformar som har en stor mängd olika funktioner och 
komponenter för att underlätta utveckling av Web Services. Microsofts metod är lite 
enklare men hårdare styrd medan Sun Microsystems J2EE bidrar med mer flexibilitet 
men blir samtidigt lite komplexare att använda. 

Finns det skillnader i implementeringarna av Web Service i de två 
plattformarna som kan ställa till problem vid integration mellan J2EE och 
.NET? 

Den genomförda litteraturstudien visar att det i dagsläget inte finns några större 
skillnader i implementeringen av XML, WSDL eller SOAP i plattformarna. På dessa 
tre punkter följer plattformarna de standarder som är uppsatta av W3C för att 
underlätta integration. Problemet vid integrering av två Web Services skrivna på olika 
plattformar ligger på datatypssidan. W3C har som tidigare nämnts specificerat en lista 
med ett antal ”godkända” datatyper och om enbart dessa används vid implementering 
av Web Services ska integration fungera relativt bra eftersom båda plattformarna har 
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egna motsvarigheter till alla datatyperna i listan. Problemet ligger i när mer 
avancerade datatyper än de som specificeras i listan används. Plattformarna har flera 
mer avancerade datatyper som är specifika för plattformen och används dessa 
kommer det att bli problem att integrera Web Services skrivna på olika plattformar. 

Det finns en annan sak som skulle kunna skapa problem för integrationen i framtiden 
och det är kommunikationsstödet. I dagsläget stödjer båda plattformarna 
kommunikation via SOAP 1.1 och 1.2 med HTTP som underliggande protokoll. Det 
som kan ställa till problem är när plattformarna börjar implementera stöd för andra 
underliggandeprotokoll som till exempel SMTP och FTP. SOAP-specifikationen 
specificerar inte hur dessa två protokoll ska implementeras vilket skulle kunna leda 
till att plattformarna implementerar stödet för protokollen på olika sätt och detta i sin 
tur leder till att det kan blir svårt att integrera Web Services. Därför är det viktigt att 
W3C specificerar i SOAP-specifikation hur implementering av andra underliggande 
protokoll ska gå till.  

7.1.1 Sammanfattande slutsatser 

De sammanfattande slutsatserna för atbetet blir att det är två bra plattformar som har 
stöd för att utveckla Web Service-applikationer. Microsofts plattform kan upplevas 
lite enklare då den har en bra struktur och enkel utvecklingsmetod medan Sun 
Microsystems plattform kräver mer av utvecklaren men ger utvecklaren en större 
flexibilitet. Den skillnad som finns mellan plattformarna och som kommer att ställa 
till problem vid ingeration är datatyper då båda plattformarna har en rad olika 
datatyper som är specifika för varje plattform.  

7.2 Litteraturens kvalitet 

Litteratur som har använts i denna rapport kan delas in i två delar, där första delen 
består av litteratur som användes för att skriva den bakgrundsfakta som är med i 
rapporten för att ge läsaren en förståelse för Web Services och de delar som ingår där. 
Den andra delen består av den litteratur som har använts till själva undersökningen.  

Till första delen användes mycket böcker men även en del forskningsartiklar och 
”white papers”. Böckerna som användes skiftade en del i nivå där någon bok var en 
”nybörjarbok” som beskrev Web Services grunder medan flertalet böcker var skrivna 
på en djupare nivå, vilket gav en mer detaljerad beskrivning av Web Services. 
Böckerna har använts på ett sådant sätt att när enklare saker beskrivits har det varit 
accepterat att använda ”nybörjarböcker” medan om en mer detaljerad beskrivning 
eller ett påstående har skrivits har detta hämtats från böcker eller artiklar som är lite 
mer avancerade. De artiklar som har använts i bakgrundsinformationen är oftast 
skrivna av organisationer som är väl insatta inom området. Exempel på organisationer 
är IBM, BEA, Sun och Microsoft och ifrån dessa organisationer kommer de artiklar 
som använts till bakgrundsinformationen. Tack vare att litteraturen i 
bakgrundsinformationen är hämtad från böcker och organisationer som arbetar 
mycket inom området går det att anse att informationen i bakgrunden är tillförlitlig. 

Till den andra delen användes i stor utsträckning ”white papers” och specifikationer 
men även ett fåtal böcker. Eftersom Web Services är ett relativt nytt område var det 
svårt att hitta information om plattformarna som inte var skrivna av företagen själva 
eller samarbetspartners till företagen. Därför är den största delen av informationen i 
denna undersökning hämtad från företagen som utvecklat plattformarna eller 
samarbetspartners till dessa företag, vilket har både fördelar och nackdelar. Fördelarna 
är att det går att vara säker på att informationen som skriven av företagen är korrekt 
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medan nackdelen kan vara att företaget tenderar att ta upp den informationen som 
plattformen är bra på och utelämnar information om delar som plattformen är lite 
svagare på eller saknar stöd för. Men med hjälp av en mängd olika ”white papers”, 
specifikationer och en del böcker har en helhetsbild över plattformarna tagits fram. 

7.3 Erfarenheter av arbetet 

Här presenteras mina erfarenheter och reflektioner som jag har fått utifrån arbetet. Det 
är främst delar eller saker som jag tycker har blivit bra eller saker som blivit mindre 
bra eller som kunde ha gjorts annorlunda. 

• Framställandet av det insamlade materialet har utförts på ett bra sätt för att 
visa vilket stöd de båda plattformarna har för att utveckla Web Services. 

• Utvärderingspunkterna i rapporten var bra och täcker stor del av det en 
plattform behöver för att stödja Web Services. Dock skulle det kunna vara 
intressant att se ett par punkter till där skulle till exempel säkerhet vara en bra 
punkt. 

• Det som skulle kunna ha gjorts lite bättre med arbetet är att mer litteratur 
skulle ha kunnat samlas in från oberoende källor. Detta är dock svårt av flera 
anledningar, dels är det ett nytt ämne så det finns inte jättemycket material och 
dels är det material som finns oftast från företagen som utvecklar 
plattformarna eller samarbetspartners till dessa. 

• Att informationen i rapporten inte är praktiskt kontrollerad är något som kan 
ses som en svaghet i rapporten men det är även något som inte ligger inom 
rapportens problemområde.  

7.4 Uppslag till fortsatta arbeten 

Det vore intressant att se de två frågor i detta arbete besvaras med hjälp av en annan 
metod för att se om verkligheten stämmer överens med litteraturen. Den första 
frågeställningen som behandlar vilket stöd för utveckling av Web Service-
applikationer det finns i de två plattformarna skulle kunna besvaras antingen genom 
att intervjuer genomfördes hos företag som använder en eller båda plattformarna för 
utveckling av Web Services eller att en enkätundersökning genomförs på ett större 
antal företag. Detta vore intressant då respondenterna kanske skulle kunna ge en 
annan bild av plattformarna än vad litteraturen gör.  

Den andra frågeställningen i arbetet behandlar skillnader som kan skapa problem vid 
integration av Web Serices. På denna fråga vore det intressant att se ett praktiskt 
experiment där tester utförs för att se hur väl Web Services utvecklade på olika 
plattformar kan integreras med varandra. Experimentet skulle förslagsvis börja med 
en enkel Web Service-applikation och sedan vidareutvecklas. Genom att göra på detta 
sätt skulle det gå att se vilka delar som fungerar att integrera och vilka delar som 
fungerar mindre bra. Efter experimentet skulle en jämförelse kunna utföras mot 
resultatet av den här rapporten för att undersöka om problemen med integration fanns 
på de ställen som framkom i resultatet eller om det finns andra hinder för att integrera 
Web Service-applikationer. Arbetet skulle kunna mynnade ut i ett ramverk som 
företag kan använda sig av vid utveckling av Web Services. Ramverket skulle kunna 
ta upp de delar som fungerade men även presentera de delar som fungerade mindre 
bra och förklara hur utvecklaren ska förhålla sig till dessa delar.  
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