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Sammanfattning 
Denna studie undersöker om, och i så fall hur, nätverksfördröjningar uppstår då små 
SOAP-meddelanden skickas över TCP/IP. För att utföra detta skapades ett litet 
nätverk och i det genomfördes mätning av svarstider för två olika SOAP-
implementationer, Apache SOAP och Microsoft SOAP Toolkit. Resultaten från 
mätningarna analyserades och visade att det uppstår nätverksfördröjningar då små 
SOAP-meddelanden skickas över TCP/IP. Både Apache SOAP och Microsoft SOAP 
Toolkit uppvisade olika strategier i nätverkskommunikationen vilket påverkade 
svarstider. För Apache SOAP uppstod fördröjningar vid varje SOAP-anrop, 
oberoende av storleken på meddelandet som returnerades, medan Microsoft SOAP 
Toolkit undvek nätverksfördröjningar då meddelandet som returnerades var 
tillräckligt stort. 
 
Nyckelord: SOAP, Nätverkskommunikation, Web Service, Apache SOAP, Microsoft 
SOAP Toolkit, XML, Tjänstebaserade arkitekturer 
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1. Introduktion 
 
Internet har sedan födseln genomgått en rad olika förändringar allt eftersom 
utvecklingen gått framåt. I Internets begynnelse fanns enbart statiska dokument 
skrivna i Hyper Text Markup Language (HTML) och dessa sidor transporterades över 
Hyper Text Transport Protocol (HTTP) för att slutligen presenteras i en webbläsare. 
Ryman (2000) kallar detta för Dokumentwebben. Många företag insåg enligt Ryman 
fördelen med att använda Internet vid marknadsföring av sina produkter och tjänster. 
 
I och med företagens inblandning uppstod ett behov av att kunna interagera med 
kunder. Till exempel vill företag kunna genomföra transaktioner med sina kunder 
vilket har resulterat i att Applikationswebben skapats. Webbservrarna i 
Applikationswebben kan dynamiskt generera HTML dokument via affärslogik som 
implementeras i olika programmeringsspråk (Ryman, 2000). Exempel på sådana 
språk är Java Server Pages (JSP), Active Server Pages (ASP), PHP: Hypertext 
Preprocessor (PHP) och Common Gateway Interface (CGI). 
 
När företagen insåg vinsten med att göra affärer elektroniskt mellan varandra, alltså 
interagera sina egna processer med andra företags processer vid e-handel, var inte 
Dokument- och Applikationswebben tillräcklig utan istället skapades Servicewebben 
(Ryman, 2000). 
 
En byggsten i Servicewebben är Web Service-tjänsterna. Dessa tjänster är en samling 
av funktioner som kan aktiveras och leverera specifik funktionalitet åt 
Internetbaserade desktop- och webbapplikationer. Den service som webbtjänster 
tillhandahåller kan sträcka sig i funktionalitet från service som hämtar information om 
exempelvis aktiekurser, väder och trafikuppdateringar, till mer komplex funktionalitet 
som berör affärsverksamheter eller transaktioner. Exempelvis, om en person öppnar 
ett företag och ska sälja en viss vara över nätet behövs en webbapplikation skapas 
som kunder kan interagera med. Företag kan tillexempel undvika behöva 
implementera en egen transaktionsmekanism i webbapplikationen om det existerar ett 
annat företag som erbjuder en tjänst med just den funktionaliteten. Det enda 
webbföretag behöver göra är att betala och sedan anropa transaktionstjänsten från sin 
webbapplikation. Företag som utnyttjar tjänster kan därmed koncentrera mera på det 
som företaget är bra på och kan undvika lägga ned tid på att exempelvis skapa säkra 
transaktionsmekanismer. 
 
Web Service är en grundkomponent för att bygga öppna distribuerade system och 
baseras på konceptet Service Orienterade Arkitekturer (SOA). Kanalakis (2002) 
beskriver att SOA’s kärnfunktionalitet är organiserat i diskreta paket. Varje paket 
menar han levererar funktionalitet som riktar sig mot ett specifikt problem. Kompletta 
applikationer kan sedan konstrueras genom att kopplas mot de olika webbtjänster som 
tillhandahålls och växa i takt med att ny service blir tillgänglig.  
 
SOA konceptet är inget nytt begrepp utan flera organisationer har under flera år 
levererat olika SOA-baserade tekniker, inkluderat Object Management Group (OMG) 
med deras Common Object Request Broker Architecture (CORBA) specifikation, 
Microsoft med deras Distributed Component Object Model (DCOM) och JAVA 
Remote Method Invocation (RMI). Dessa protokoll har dock en del begränsningar, 
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exempelvis, är många organisationer motvilliga till att låta RPC-baserade protokoll 
som CORBA/IIOP eller DCOM att passera genom sina brandväggar på grund av 
säkerhetsrisker (Damiani et al., 2001). 
 
SOAP är ett relativt nytt protokoll för distribuerade applikationer skapat av Microsoft, 
IBM, DevelopMentor, Lotus och UserLand (Box et al., 2000). Den viktigaste 
egenskapen hos SOAP är att det tillåter Remote Procedure Calls (RPC) anrop till en 
distribuerad nod över HTTP med Extensible Markup Language (XML) som 
paketrepresentation. SOAP skapades ursprungligen för att ge webbservrar 
möjligheten att kunna kommunicera med varandra över HTTP och därmed undvika 
problem med brandväggar. Meningen med protokollet är att kunna få access till 
tjänster, objekt och servrar oberoende av plattform. Primärt designmål med SOAP 
enligt World Wide Web Consortium (W3C) är enkelhet och expanderbarhet. 
 
Govindaraju et al. (2000) jämför i sitt arbete genomströmningen för Sun RMI, Nexus 
RMI och SOAP RMI. Överraskande i denna studie var att SOAP RMI presterade 
bättre än Nexus RMI för små meddelanden. Detta är en intressant iakttagelse eftersom 
serialiserings- och deserialiseringstider för SOAP alltid är högre än för Nexus RMI 
där ett binärt protokoll används. Detta gör det intressant att mer specifikt undersöka 
prestanda hos protokollet SOAP. 
 
I arbetet genomförs mätningar av svarstider då SOAP-meddelanden skickas över 
TCP/IP. Mätningarna visar huruvida det uppstår tidsfördröjningar då små SOAP-
meddelanden skickas relativt mot stora meddelanden. Problemet är viktigt att 
undersöka eftersom det avgör om SOAP är lämpligt som protokoll i system där 
små/stora meddelanden skickas.  
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2. Bakgrund 
 
Följande avsnitt beskriver hur datorer som pratar exempelvis SOAP kommunicerar 
genom att skicka TCP-paket. Det beskriv också översiktligt vad Web Service innebär 
och vad som kännetecknar sådana tjänstebaserade komponenter. Avsnittet behandlar 
mer i detalj Simple Object Access Protocol (SOAP) samt vilka fördelar och nackdelar 
det finns vid användandet av detta protokoll. 
 
2.1  Kommunikation mellan datorer 
 
Meningen med Internet är att datorer, oberoende av kommunikationsmekanismer, ska 
kunna prata med varandra (Bernard, 1998). För att förstå detta krävs insikt i hur 
nätverk fungerar och hur datorer kommunicerar. Varje typ av kommunikation kräver 
att det existerar stöd i form av ett protokoll. Vid en mer komplex kommunikation 
krävs alltså att flera protokoll involveras. 
 
I ett datornätverk finns ett flertal protokoll som samtidigt opererar. Ett protokoll är för 
den fysiska transmissionen av elektriska signaler och ett annat öppnar och stänger 
kopplingar mellan kommunicerande datorer. Ytterligare ett protokoll kontrollerar hur 
data paketeras och hanteras. Varje komponent pausar för en kort stund och turas sedan 
om att exekvera. Dessa saker händer vare sig kommunikation sker inom ett privat 
Local Area Network (LAN) eller på Internet. Nyckelprotokollet för 
Internetkommunikation kallas Transmission Control Protocol/Internet Protocol 
(TCP/IP). (Bernard, 1998) beskriver delarna TCP och IP: 
 
TCP hanterar paketering och återställning av data som skickats. Detta protokoll delar 
större meddelanden eller datafiler till mindre såkallade paket, som enklare och 
oberoende av andra paket, sänds över nätverket. Varje paket har en storlek och ett 
sekvensnummer som mottagardatorn använder för att veta hur stort paketet är och vart 
den ska användas. 
 
IP skapar ett brev och överför sedan paketet till destinationen. På varje brev stämplas 
adressen på datorn som sänder meddelandet och adressen på datorn som ska ta emot 
det. 
 
Väl skickat hittar varje paket målet till destinationen på egen hand. Processen hjälps 
fram med maskiner som kallas routrar. En router innehåller en intern karta över 
nätverket, känner till vart paketet är på väg, och gör sitt bästa för att finna den kortaste 
eller snabbaste vägen till destinationen (Bernard, 1998).  
 
Fördelen med TCP/IP enligt Fout och Shelest (2001) är att protokollet kan processa 
data fort samt att bra skrivna applikationer kan pressa ut den bästa prestanda ur ett 
nätverk. Nackdelen är dock att dåligt skrivna program kan konsumera nätverk- och 
systemresurser vilket i sin tur påverkar prestanda (Fout och Shelest, 2001). Exempel 
på begränsningar i TCP/IP, som syns vid dåligt skrivna program, beskriver Foust och 
Shelest (2001): 
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• Applikationer påverkas av ”overhead” som uppstår vid skapande och 
terminering av kopplingar. Exempelvis, varje gång en koppling på ett 
Ethernet-nätverk öppnas skickas tre paket med storleken 60 bytes vardera, och 
vid terminering utbyts fyra paket. Om en applikation konstant öppnar och 
stänger kopplingar kommer omfattande ”overhead” existera som annars skulle 
kunnat ha undvikits.   

 
• Vid öppnande av en koppling sker en såkallad ”slow-start”. Detta begränsar 

antal datasegment som kan sändas innan en bekräftelse på dessa segment är 
mottagna. ”Slow-start” är designat för att minska att nätverkspaket klumpar 
ihop sig. 

 
• En TCP/IP optimering, kallad Nagle-Algoritmen, kan begränsa 

överföringshastigheten över en koppling. Nagle-algoritmen designades för att 
minska protokoll-”overhead” för applikationer som sänder små mängder data 
som exempelvis en Telnet-applikation som sänder ett tecken åt gången. Istället 
för att direkt sända ett paket med mycket ”header”-information och lite data 
väntar stacken på mer data från applikationen eller på en bekräftelse innan den 
fortsätter. 

 
• Fördröjd bekräftelse, eller Delayed Ack, designades in i TCP/IP för att kunna 

fördröja bekräftelser på paket som mottagits. Om returdata inte kan genereras 
med enbart det mottagna paketet och sändarsidan väntar på en bekräftelse kan 
fördröjningar på cirka 200 millisekunder uppstå. 

 
Nagle-algoritmen har varit mycket effektiv i att minska antalet små paket som skickas 
över Internet (Minshall et al., 1999). Minshall et al. (1999) beskriver också att idag 
används Nagle i de flesta existerande TCP-implementationerna. Exempelvis används 
Nagle och ”Delayed Ack” som standard i operativsystemen Windows CE och 
Windows 2000. Request For Comment (RFC) är dokumenten som beskriver 
standarder vilket exempelvis Internet-protokollet TCP/IP bygger på. Det finns över 
tvåtusen RFC-dokument och olika TCP/IP versioner implementerar inte alltid allihop.  
 
2.2. Web Service 
 
Åtkomlighet av information på Internet har blivit ett väsentligt krav i dagens 
samhälle. Fokus har de senaste åren skiftats ifrån access av information som lagrats i 
WWW-sajter till access av tjänster såsom myndighetstjänster, banktjänster och 
biljettbokningssystem (Feldman, 2000). Flertalet webbsajter som lockar till sig 
mycket besökare använder sig idag av, förutom egna funktionaliteter, också 
tilläggstjänster som andra företag erbjuder. Exempel på Web Service-tjänster en 
användare kan inkludera i sina applikationer är tjänster som vid begäran kan returnera 
information om väder, resor, kartor, nyheter eller utföra betalning mot en bank.  
 
Arkitekturen med Web Service-tjänster är relativt ny och det finns många olika 
definitioner som används för att beskriva dess innebörd. Fritt översatt och tolkat kan 
Web Service enligt Gottschalk (2000) beskrivas som: 
 

• En självständig, modulär applikation som kan beskrivas, publiceras, 
lokaliseras, och anropas över ett nätverk, vanligtvis, över webben. 
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Det som framgår i definitionen av Web Service är att det kan ses från två olika 
synvinklar. Den första sidan är en mer teknisk vinkling som beskriver Web Service-
tjänsterna som självständiga och modulära applikationer. Denna del av definitionen 
beskriver Web Service-arkitekturen som löst kopplade komponenter baserat på 
tjänster utan någon specifik implementation. Detta är en stor skillnad mot traditionella 
systemarkitekturer som karaktäriseras av hårt kopplade applikationer och subsystem 
vilka Gottschalk menar oftast är känsliga för förändringar. Den andra synvinkeln i 
definitionen belyser användningsområdet för Web Service med att förklara att 
tjänsterna kan beskrivas, publiceras, lokaliseras och anropas över ett nätverk. Företag 
som skapat en Web Service-tjänst måste först publicera tjänsten för att en potentiell 
kund ska kunna finna den. Innan anropet till den tjänst som önskas måste tjänsten 
först lokaliseras och vara beskriven för att veta hur den ska användas. 
 
Ett konkret exempel på en Web Service-tjänst kan vara en transaktionstjänst. Om 
person A vill starta ett företag som sysslar med försäljning av böcker över Internet 
kan en webbapplikation skapas som kunder kan interagera med. Person A måste i 
applikationen implementera viss funktionalitet som exempelvis säkra 
transaktionsbetalningar mot en bank då en kund köper en bok. Detta innebär att 
företagaren från grunden måste skapa en komplett webbapplikation och därmed lägga 
tid på delar som inte specifikt rör företagets verksamhet, i scenariots fall böcker. 
Person A kan istället utnyttja tjänster som andra företag skapat och använda dessa i 
webbapplikationen. I fallet med transaktionstjänsten kommer Person A betala 
företaget som tillhandahåller transaktionstjänsten en viss summa pengar och kan 
sedan använda den. För att det ska vara möjligt att använda tjänsten måste den först 
och främst vara publicerad av företaget som skapat den. Därefter kan Person A 
lokalisera den och använda den enligt den beskrivningen som finns för tjänsten.   
 
Målsättningen för Web Service är att utveckla en standardiserad plattform för 
distribuerade applikation-till-applikation och affärs-till-affärs integrering (Curbera et 
al., 2001). Följaktligen, även om tjänster kan användas för att tillhandahålla service åt 
slutanvändarna, den sanna styrkan med Web Service är sammansättningen av flertalet 
Web Service-tjänster som kommunicerar mellan varandra, eventuellt över olika 
servrar. 
 
För att illustrera hur Web Service-teknologin används ges här ett exempel på hur en 
företagsanställd utan Web Service kan gå tillväga för att boka en affärsresa. För att 
företaget ska betala resan måste den anställde i detta exempel använda sig av ett 
reseplaneringsprogram som företaget utvecklat. När den anställde ska boka en 
affärsresa startar denna reseplaneringsprogrammet. I detta program ska det skrivas in 
flightnummer och vilken tid planet avgår. För att ta reda på denna information startar 
den anställde sin webbläsare för att gå in på flygbolagets hemsida. Väl där tvingas  
personen vanligtvis navigera genom ett flertal webbsidor för att finna information om 
flightnummer och avgångstid. När den anställde har valt flyg som passar skriver han 
ned detaljerna om affärsresan på ett papper och växlar därefter tillbaks till 
reseplaneringsprogrammet för att föra in detaljerna om flygningen. 
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Figur 1: Bokning av affärsresa. Flightnummer samt avgångstid måste manuellt 
kopieras till reseplaneringsprogrammet.  
 
Exemplet i Figur 1 visar problemet med det traditionella sättet för överföring av 
information mellan olika applikationer. Detta problem skulle kunna lösas om 
företagets reseplaneringsprogram blev integrerat med flygbolagets system.  
 
Antag att flygbolaget har valt att implementera en Web Service-tjänst som returnerar 
en lista med information angående en flygning. Reseplaneringsprogrammet kan nu 
anpassas till att automatiskt erhålla listan från flygbolagets Web Service-tjänst och 
eliminerar därmed kravet att användaren själv söker rätt på informationen. Detta 
scenario illustreras i Figur 2. 
 

 
Figur 2: Figuren visar att reseplaneringsprogrammet, genom företagets server, har en 
koppling till flygbolagets server där det har implementerats en tjänst som erbjuder 
information angående flygningar. 
 
Som figur 2 visar kan en applikation interagera med ett företag genom den tjänsten 
som erbjuds. Detta är generaliserbart vilket betyder att ett företag också kan interagera 
med ett flertal andra Web Service-tjänster från flera olika företag på samma sätt. 
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Skapandet av Web Service-tjänster kan ske med diverse olika tekniker. Oberoende av 
teknik måste tjänsterna kunna skapas, publiceras, hittas och användas. Funktionalitet 
och exempel på protokoll vid skapandet av dessa tjänster visas nedan: 
 

• Web Service-tjänster exponerar användbar funktionalitet till användare, 
vanligtvis över webben. Ett relativt nytt protokoll som framtagits och som 
erbjuder denna funktionalitet är Simple Object Access Protocol (SOAP). 

 
• Web Service-tjänster tillhandahåller ett sätt att beskriva deras interface på 

tillräcklig detaljnivå för att tillåta användare att bygga klientapplikationer som 
pratar med tjänsterna. Beskrivningen av tjänsterna tillhandahålls ofta i ett 
XML-dokument kallat Web Services Description Language (WSDL) som 
används i kombination med SOAP. 

 
• Web Service-tjänster registreras för att potentiella användare ska kunna finna 

dem. Registreringen görs med Universal Discovery Description and 
Integration (UDDI).  

 
Implementering av en Web Service-tjänst är helt upp till det företag som ska publicera 
tjänsten. Det enda kravet är att en beskrivning av tjänsten existerar i form av ett 
WSDL-dokument. Detta ger en stor frihet för vilka implementeringsmetoder som ska 
användas samt innebär att Web Service-tjänsten är helt oberoende av plattform och 
programmeringsspråk. Beskrivning av tjänster via dokument är något som inte 
existerar i exempelvis CORBA. CORBA använder sig av Interface Definition 
Language (IDL) för att beskriva gränssnittet mot tjänsten. Denna fil måste klienten få 
tillgång till men inget automatiskt sätt finns att genomföra detta (Damiani et al., 
2001).  
 
2.3. XML 
 
eXstensible Markup Language (XML) används för att representera data på ett 
plattformsoberoende sätt. XML är inget programmeringsspråk utan ett ”markup 
language” som definierar en mängd regler som gör det möjligt att placera strukturerad 
data i en textfil (Bos, 1999). Ett ”markup language” tillför extra information till en 
text eller dokument utan användning av binär formatering. En fördel med textformat 
istället för binärformat enligt Bos är att text tillåter människor att kunna inspektera 
filen utan programmet som genererar den. Detta leder till enklare debuggning av 
applikationer för utvecklare. 
 
Precis som i HTML används i XML taggar och attribut. Skillnaden är bland annat att 
tillgång till och användning av HTML specificerar vad varje tagg och attribut betyder, 
och hur text mellan dem kommer se ut i en webbläsare, medan XML använder 
taggarna för att avgränsa olika delar av data och lämnar tolkningen till applikationen 
som läser den (Bos, 1999).  
 
XML är ett ”markup language” som möjliggör användardefinierade taggar, lämpligt 
vid utbyte av affärs-till-affärs information (Sims och Tikekar, 2001). Egendefinierade 
taggar gör det möjligt för affärsrörelser att skapa applikationer som mellan två parter 
överför data med en viss tolkning. 
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2.4. SOAP 
 
Simple Object Access Protocol (SOAP) är ett lättviktsprotokoll för utbyte av 
information i en decentraliserad miljö. Det är ett XML-baserat protokoll som består 
av tre delar: ett kuvert som definierar ett ramverk för vad meddelandet innehåller och 
hur det ska processas, en mängd kodningsregler för att uttrycka instanser av 
applikationsdefinierade datatyper, och en konvention för att representera ”remote 
procedure calls” (RPC) anrop och svar (Box et al., 2000). SOAP är oberoende av 
programmeringsspråk, plattform eller av transportmekanism som används vid utbytet 
av information. Tillämpning av kodningsregler för XML gör meddelandena i SOAP 
enkla att läsa och tolkning kan göras av både människor och maskiner, dessutom finns 
en uppsjö av parsingverktyg för XML skrivna i olika språk som körs på multipla 
plattformar (Govindaraju et al., 2000). Potentiellt kan SOAP användas i kombination 
med en mängd andra protokoll, exempelvis SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) 
eller FTP (File Transfer Protocol), vanligast är dock att SOAP används tillsammans 
med HTTP (Hyper Text Markup Language). Figur 3 visar SOAP’s plats i 
protokollstacken i förhållande till övriga protokoll i ett datorsystemet.  
 

Simple Object Access Protocol (SOAP) 
Extensible Markup Language (XML) 
Vanliga Internetprotokoll 
(HTTP, FTP, osv) 
Transportprotokoll 
(TCP, UDP osv) 
Nätverksprotokoll 
(IP osv) 
Länkprotokoll 
(drivrutiner osv) 

 
Figur 3: SOAP’s plats i protokollstacken 

 
SOAP är ett lättviktsprotokoll som bygger på XML och används ofta som en 
grundsten vid skapandet av tjänster på högre nivå. Exempel där SOAP används som 
grund är protokoll för att upptäcka nya tjänster, prenumeration av händelser och 
meddelandeköer (Govindaraju et al., 2000). Ett konkret exempel där SOAP används 
är i Microsofts applikation Biztalk som är ett ramverk för att skapa säkra dokument 
och meddelandeutbyten baserat på XML och MIME (Multipurpose Internet Mail 
Extensions). Biztalk utökar SOAP-protokollet och ett dokument i Biztalk är ett 
SOAP-meddelande.  
 

2.4.1. Beståndsdelar 
 
SOAP tillhandahåller en enkel lättviktsmekanism för utbyte av strukturerad och typad 
information mellan en klient och server i en decentraliserad, distribuerad miljö genom 
att använda XML (Box et al., 2000). SOAP definierar ingen applikationssemantik 
såsom en programmeringsmodell eller implementationspecifik semantik. Istället 
definieras en paketeringsmodell och kodningsmekanismer för att koda 
applikationsspecifik data inom modulen. Detta tillåter SOAP att användas i en mängd 
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olika miljöer som sträcker sig mellan system som skickar meddelanden till system 
som baseras på RPC. 
 
SOAP består av tre stycken delar: 

• Ett kuvert kallat ”Envelope” definierar den generella strukturen och innehållet 
i ett meddelande, vem som ska hantera det, och om det är frivilligt eller 
obligatoriskt. 

 
• SOAP’s kodningsregler definierar en serialiseringsmekanism som kan 

användas för att utbyta instanser av applikationsdefinierade datatyper. 
 

• SOAP’s RPC-representation definierar en konvention som kan användas för 
att representera fjärrproceduranrop och svar. 

 

2.4.2. Designmål 
 
Huvudsakliga mål med SOAP är enkelhet och expanderbarhet (Box et al., 2000). 
Detta betyder att det är flera inslag från traditionella distribuerade objektprotokoll 
som inte är med i SOAP’s kärnspecifikation. Exempel på sådana utmärkande drag är: 
 

• Distribuerad skräphantering. Med exempelvis CORBA och RMI skickas 
pekare till objekt mellan två kommunicerande datorer. Dessa pekare är 
adresser till minnesutrymmen som efter användandet måste tas bort. Med 
SOAP skickas inga pekare utan enbart textmeddelandet och därmed finns inte 
risken, som hos CORBA och RMI, att något objekt pekar på otillåtna 
minnesutrymmen och onödiga krascher undviks. 

 
• ”Batch”-köra meddelanden asynkront. Med SOAP kan inte en grupp av 

meddelanden skickas till en mottagare utan att ett svar på dessa meddelanden 
återfås. Standard är att RPC-konvention används vilket gör att ett program 
som skickar ett SOAP-meddelande till en tjänst inte kommer fortsätta 
exekvera förrän svar returnerats. 

 
• Objekt-med-referens. Som redan beskrivits används referenser eller pekare till 

objekt med exempelvis CORBA och RMI. Detta kräver att det finns 
distribuerad skräphantering i protokollet och med SOAP gör det inte detta. 

 
• Aktivering. För att kunna aktivera ett objekt, eller snarare förändra tillstånd, 

krävs objekt-med-referens. Hos SOAP aktiveras inte objekt och därmed 
behövs inte aktivering i protokollet. Det finns nackdelar med att inte stödja 
referenser också. Till exempel måste all data kopieras från klient till server 
och sedan tillbaks om det inte finns stöd för referenser och aktivering. 
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2.4.3. Exempel på SOAP meddelanden 
 
I följande exempel skickas en förfrågan till en tjänst med namnet GetLastTradePrice. 
Begäran tar en strängparameter, en så kallad tickersymbol, och returnerar en float i 
SOAP svaret. Kuvertelementet i SOAP är toppelementet av XML-dokumentet som 
representerar SOAP meddelandet. Namnrymder används för XML för att särskilja 
SOAP-identifierare från applikationsspecifika identifierare. 
 

POST /StockQuote HTTP/1.1 
Host: www.stockquoteserver.com 
Content-Type: text/xml; charset="utf-8" 
Content-Length: 400  
SOAPAction: "urn:test" 
 
<SOAP-ENV:Envelope 
  xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
  SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding
/"> 
 <SOAP-ENV:Body> 
  <m:GetLastTradePrice xmlns:m="urn:test"> 
    <symbol>Message to service</symbol> 
  </m:GetLastTradePrice> 
 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

Figur 4: SOAP-meddelande inbäddat i en HTTP-begäran 
 
Följande svar innehåller HTTP-meddelandet med SOAP-meddelandet inbakat: 

HTTP/1.1 200 OK 
Content-Type: text/xml; charset="utf-8" 
Content-Length: 400 
 
<SOAP-ENV:Envelope 
  xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
  SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding
/"/> 
   <SOAP-ENV:Body> 
       <m:GetLastTradePriceResponse xmlns:m="urn:test"> 
           <Price>34.5</Price> 
       </m:GetLastTradePriceResponse> 
   </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

 Figur 5: SOAP meddelande inbäddat i HTTP-svaret. 
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2.4.4. SOAP Envelope 
 
Ett SOAP-meddelande är ett XML-dokument som enligt Box et al. (2000) innehåller 
följande: 
 

• ”Envelope” är toppelementet av XML-dokumentet som representerar 
meddelandet 

 
• ”Header”-elementet är en mekanism för att kunna lägga till funktionalitet till 

ett SOAP- meddelande i en decentraliserad miljö utan att tidigare 
överenskommelse skett mellan de kommunicerande parterna. Typiska exempel 
på extensioner som kan implementeras i en ”header” är authentication, 
transaktionshantering, betalning och så vidare.  

 
• ”Body” är en behållare med information ämnat åt mottagaren av meddelandet. 

SOAP definierar ett fördefinierat element för ”body” som är ”Fault”-elementet 
vilket används för att rapportera fel. Detta syns inte automatiskt i ett SOAP-
meddelande utan måste själv implementeras. 

     

2.4.5. Parsingstrategier för XML innehåll 
 
Protokollet SOAP specificerar att dataformatet på varje anrop ska vara XML. Alltså, 
formatet på varje metodanrop och dess returvärde, som skickas över ett nätverk, är 
textbaserat. Att rekonstruera ett meddelande som skickats från en klient till en server 
kallas deserialisering. Detta involverar parsing till XML och extrahera värdena på 
datamedlemmarna hos objektet. Följaktligen spelar parsing av XML-innehållet en 
kritisk roll på prestanda i system som baseras på SOAP (Sims och Tikekar, 2001). 
Sims och Tiketar nämner två vanliga tillvägagångssätt vid parsing av XML-data: 
 

• DOM (Document Object Model) är ett trädstruktur-API som blev en W3C 
rekommendation Oktober 1998. XML-dokument representeras som ett träd 
vars noder är element, text och så vidare. En XML-processor genererar trädet 
och levererar ett handtag på rotnoden till applikationen. Användandet av DOM 
lämpar sig väl i situationer då strukturen av ett XML-dokument behöver 
modifieras och dokumentet i minnet behöver delas med andra. 

 
• SAX (Simple API for XML) är en XML-processor som genomför parsing av 

ett XML-dokument och genererar händelser såsom start av element och slut på 
element. En applikation förväntas lyssna efter dessa händelser och processa 
dem enligt sitt behov. SAX är mer lämpligt än DOM om dokumentet är stort 
och inte får plats i minnet. SAX föredras över DOM när applikationen är 
intresserad av specifika element i ett dokument. 

  

2.4.6. Remote procedure calls i SOAP 
 
Remote Procedure Calls (RPC) i SOAP är huvudsakligen klient/server interaktion 
över HTTP där en begäran och svar följer kodningsreglerna för SOAP (Govindaraju 
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et al., 2000). Ett RPC-anrop med SOAP över HTTP är synkront, alltså, en klient som 
skickar en begäran till en server måste vänta till dess att svar returnerats innan fortsatt 
exekvering är möjlig. En URI (Universal Resource Identifier) i HTTP används 
vanligtvis på serversidan för att mappa till en klass eller ett objekt, men detta är inte 
obligatoriskt i SOAP. SOAP tillhandhåller många fördelar jämfört med exempelvis 
CORBA och DCOM. Tyvärr, det som gör SOAP universellt kommer med ett 
prestandastraff: XML-meddelanden är i textform och storleken på meddelandena är 
större än med protokoll som sänder binärdata (Govindaraju et al., 2000).   
 
2.5. WSDL 
 
En WSDL (Web Services Description Language) fil är ett XML-dokument som 
beskriver en mängd SOAP-meddelanden och hur dessa ska utbytas (Wolter, 2001).  
 
För att förstå värdet av WSDL ges här ett exempel då en användare vill anropa en 
SOAP-metod som tillhandahålls av en företagspartner. Användaren skulle kunnat 
frågat företaget vilka parametrar en viss tjänst accepterar och sedan skriva en 
applikation som producerar och konsumerar sådana meddelanden, detta kan dock vara 
felbenäget. Exempelvis, om användaren ser ett kundID på 3918 och antar att detta är 
en integer när det istället är en sträng. WSDL specificerar vad en begäran måste 
innehålla och hur svaret ska se ut på ett standardiserat sätt. 
 
Notationen som en WSDL-fil använder för att beskriva meddelandeformat är baserat 
på XML, vilket innebär att filen är programmeringsspråksneutral och standardbaserat. 
Detta gör WSDL lämplig vid beskrivning av Web Serviceinterface. Med XML-
notation byggs det upp ett dokument som beskriver gränssnittet till de tjänster som en 
viss företagspartner tillhandahåller, och som alla oberoende av plattform, kan läsa och 
tolka. Förutom en beskrivning av ett meddelandes innehåll definierar WSDL var 
tjänsterna finns tillgängliga och vilket protokoll som används för kommunikation 
(Wolter, 2001).  
 
2.6. UDDI 
 
Universal Discovery Description and Integration (UDDI) kan ses som gula sidorna 
för Web Service. Precis som med gula sidorna kan användare söka efter företag som 
erbjuder de tjänster som behövs, läsa om tjänsten som erbjuds och kontakta någon för 
mer information. En Web Service-tjänst kan erbjudas utan att den har registrerats i 
UDDI, men för att finna tjänsten krävs registrering. 
 
En UDDI katalog är ett XML-dokument som beskriver en affärsverksamhet och 
tjänsterna de erbjuder (Wolter, 2001). Wolter beskriver att det finns tre delar för 
ingång till en UDDI- katalog.  
 

• ”Vita sidorna” beskriver företaget som erbjuder en tjänst: exempelvis namn 
och adress. 

 
• ”Gula sidorna” inkluderar industriella standardkategorier som förklarar vad 

och inom vilket område företaget erbjuder tjänster. 
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• ”Gröna sidorna” beskriver en tjänsts interface i tillräcklig detalj för att en 
användare ska kunna skriva en applikation som använder den. Sättet som 
tjänsterna definieras i ett UDDI-dokument är oftast genom en WSDL-fil som 
beskriver SOAP-interface till en Web Service-tjänst. 

 
UDDI-registret inkluderar också flera sätt att söka efter de tjänster som krävs för att 
bygga en applikation. Exempelvis kan användare söka efter tjänster inom specifika 
geografiska områden eller efter speciella affärsrörelser. 
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3. Problembeskrivning 
 
Det dagliga användandet av Internet och dess tjänster växer alltmer. Web Service-
tjänster har visat sig vara ett mycket användbart sätt för företag att kunna erbjuda 
specifika tjänster över Internet. 
 
Skapandet av tjänster inom den serviceorienterade arkitekturen kan göras med ett 
antal olika tekniker såsom CORBA och DCOM. Dessa RPC-baserade protokollen har 
visats vara relativt olämpliga vid användning över det publika Internet. Protokollen 
har visats ha två huvudsakliga problem som motverkar storskalig användning 
(Damiani et al., 2001). 
 

• Många RPC-baserade protokoll kräver en ansenlig bandbredd på grund av 
deras höga service i proportion till datapaketen som skickas. Exempelvis, 
DCOM’s pingbaserade livscykelhanterare kräver kontinuerlig konversation 
mellan klient och server för att hålla interaktionen vid liv. 

 
• Många organisationer är motvilliga att tillåta RPC-baserade protokoll som 

CORBA/IIOP eller DCOM genom sina brandväggar på grund av 
säkerhetsrisker. 

 
Ytterligare problem med dessa komponentarkitekturer är att de är tekniker som 
specificerar hur komponenter inom just sitt eget ramverk ska prata med varandra. 
Slominski et al. (2001) menar att i heterogena distribuerade system är det viktigt att 
komponenter kan kommunicera mellan olika arkitekturer. Detta eftersom att olika 
applikationer är implementerade i olika språk, gamla plattformar kan vara i drift inom 
ett nätverk och ett flertal plattformar kan behöva köras inom ett företag. Det är alltså 
önskvärt att ha ett enkelt protokoll som gemensam nämnare vilket alla komponenter 
garanterat har stöd för. 
 
XML är av W3C accepterat som en standard för att representera data på ett 
plattformsoberoende sätt och HTTP är ett nätverksprotokoll för utbyte av information 
över Internet. Detta menar Slominski et al. (2001) har medfört att skicka XML-data 
via HTTP är ett attraktivt sätt för distribuerade applikationer att kommunicera. SOAP 
gör exakt detta och har dykt upp som en enkel och öppen standard för utbyte av 
information med och emellan Web Service-tjänster. Fördelarna med XML är språk- 
och plattformsoberoende samt att både människor och maskiner kan tolka 
dokumenten vilket exempelvis underlättar vid debuggning. Fördelarna är också dess 
nackdel. Govindaraju et al. (2000) har i sin studie visat att effekten av XML-
”parsing” innebär en ”overhead” som är cirka 10 gånger större än serialiseringen i 
Java RMI. Detta leder i sin tur till att SOAP’s prestanda i liknande grad påverkas. 
 
Om ett företag planerar att använda SOAP för att skapa tjänster och dess ”overhead” 
är inräknad, och därmed accepterad i prestandaberäkningarna, kan andra problem 
uppstå om protokollet används i kombination med HTTP. Govindaraju et al. (2000) 
identifierade i sin studie att Java RMI involverar sändning av serialiserade objekt över 
ett nätverk och att tiden det tar att sända meddelandet är direkt proportionell mot 
storleken på det. Med RMI-protokoll kan därmed exakta tidsberäkningar göras för 
applikationer om storleken på meddelanden är kända. Däremot, datorer som pratar 
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SOAP, kommunicerar med varandra med Transmission Control Protocol (TCP) 
paket. Problemet med TCP/IP är att dåligt implementerade nätverksapplikationer kan 
konsumera nätverk- och systemresurser. Detta beror på att TCP/IP protokollet, som 
många andra protokoll, har ett antal inbyggda begränsningar. De flesta av dessa 
begränsningarna syns enbart då en applikation körs (Fout och Shelest, 2001). 
Exempel på begränsningar enligt Fout och Shelest (2001) är att protokollet 
implementerar algoritmer som ska begränsa små paket och minska den ”overhead” 
som existerar vid öppnande och stängande av kopplingar. Dessa begränsningar, kan 
med tillämpning av SOAP, vid skapandet av en applikation lätt glömmas bort 
eftersom att de inte syns förrän applikation är uppe och körs. Problemet med detta är 
att onödiga fördröjningar kan uppstå, om protokollet SOAP används, vilket kan göra 
att prestandaberäkningar slår fel. Resultatet blir en applikation som dåligt utnyttjar 
nätverkets bandbredd. 
 
3.1. Problemprecisering  
 
Språket XML representerar data i form av en trädstruktur som genereras innan det 
sänds och sedan genomförs ”parsing” när meddelandet tagits emot på mottagarsidan. 
Tidigare studier har visat att effekten av XML-”parsing” innebär en viss ”overhead” 
vilket påverkar SOAP’s prestanda (Govindaraju et al., 2000). Detta beror på att 
meddelanden sänds i textformat vars storlek på datarepresentationen är större än med 
binärformat.  
 
Govindaraju et al. (2000) jämförde i sitt arbete genomströmningen för Sun RMI, 
Nexus RMI och SOAP RMI. RMI (Remote Method Invocation) är ett protokoll som 
Govindaraju et al. (2000) beskriver ger objekt möjlighet att göra metodanrop på andra 
avlägsna objekt. Resultaten visade att SOAP RMI var ungefär tio gånger 
långsammare än Sun’s implementation, vilket inte är förvånade på grund av den 
relativa storleken på meddelanden som skickas för de bägge implementationerna. 
Överraskande var dock att SOAP RMI presterade bättre än Nexus RMI för små 
meddelanden. Detta är en intressant iakttagelse eftersom att serialiserings- och 
deserialiseringstider för SOAP, som använder DOM vid ”parsing” av ett XML-
dokument, alltid är högre än med Nexus RMI där ett binärt protokoll används. Detta 
gör det intressant att mer specifikt undersöka prestanda hos protokollet SOAP då det 
inte används i kombination med ett snabbare RMI-protokoll. Govindaraju et al. 
(2000) identifierade att tiden det tar att sända ett meddelande med RMI-protokoll är 
direkt proportionell mot storleken på det. I detta arbete undersöks prestanda hos 
SOAP och hypotesen som ska besvaras är huruvida det uppstår tidsfördröjningar då 
små SOAP-meddelanden skickas via TCP/IP. Problemet är viktigt att undersöka 
eftersom det kommer att visa om SOAP är att föredra som protokoll vid sändandet av 
små/stora meddelanden över TCP/IP. Dessutom är problemet viktigt att undersöka 
eftersom att beräkning av exakta prestandastraff ligger till grund vid beslut om och 
när SOAP är lämpligt (Govindaraju et al., 2000). Resultaten som erhålls kommer att 
analyseras för att slutligen besvara hypotesen. 
 
3.2. Problemdefinition 
 
Problemet i arbetet är att undersöka svarstider vid tillämpning av SOAP, analysera 
och bedöma resultaten, för att besvara på frågan huruvida det uppstår 
tidsfördröjningar då små SOAP-meddelanden skickas över TCP/IP.  
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3.3. Avgränsningar 
 
Inom givet problem behandlas ej detaljer såsom den exakta inverkan olika 
delaktiviteter har på svarstider för SOAP. Exempel på delaktiviteter är tiden det tar att 
sända ett meddelande över TCP/IP, tiden det tar för serialisering och deserialisering 
hos SOAP eller tiden det tar för en tjänst att processa en bägaren och ge ett svar. 
Koncentrationen ligger istället på att mäta tiden då en begäran görs tills dess att ett 
svar fås, sedan analysera informationen, och slutligen besvara hypotesen.  
 
3.4. Förväntat resultat 
 
Resultaten som förväntas i arbetet är att det uppstår tidsfördröjningar då små SOAP-
meddelanden skickas över TCP/IP. Detta eftersom att protokollet TCP/IP, för att 
minska ”overhead” i protokollet för applikationer som sänder små paket, 
implementerar algoritmer som ska förhindra onödig ”overhead” att existera. Vid små 
paket förväntas fördröjningar uppstå som straff för att mycket ”overhead” skickas i 
förhållande till den lilla mängden data i paketet. Vid stora paket förväntas dock dessa 
fördröjningar undvikas och inte påverka svarstider. Orsaken till att Govindaraju et al. 
(2000) inte identifierade tidsfördröjningar i sin studie beror på att SOAP där användes 
i kombination med ett RMI-protokoll. Govindaraju et al. (2000) kom fram till att 
tiden det tar att skicka ett meddelande med ett RMI-protokoll är direkt proportionell 
mot storleken. Detta ger stöd för att RMI-protokoll undviker de algoritmer, 
implementerade i TCP/IP, som straffar små meddelanden med tidsfördröjningar. I 
studien förväntas tydliga resultat kunna presenteras för det givna problemet.  
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4. Metod 
 
I detta kapitel kommer de metoder som är relevanta i denna studie att beskrivas. En 
diskussion förs över metodernas respektive fördelar och nackdelar. Strategin och 
metoderna för genomförandet kommer också redogöras och förklaras varför som 
anses relevanta för arbetet. Patel och Davidson (1994) menar att det huvudsakliga 
syftet med att beskriva metoder är att låta läsaren på egen hand bedöma om resultaten 
och analysen, utifrån genomförandet, är rimliga och generella. 
 
4.1  Olika typer av undersökningar 
 
Givet studiens problem (se kapitel 3.2), ska en eller flera typer av undersökningar 
väljas. De flesta undersökningar som genomförs skiljer sig i mängden kunskap som 
finns inom undersökningens problemområde. Patel och Davidson (1994) beskriver tre 
stycken olika typer av undersökningar: explorativa, deskriptiva och hypotesprövande.  
 
Explorativa undersökningar utförs inom relativt nya och okända problemområden. 
Kunskapen inom det tänkta området är oftast bristfällig och därför krävs 
undersökningar av utforskande karaktär. Vid informationsinsamling används ofta 
flera olika tekniker, detta eftersom syftet är att samla in all möjlig information inom 
problemområdet. Informationen som samlas in ligger sedan till grund för vidare studie 
inom problemområdet. 
 
Deskriptiva undersökningar utförs inom problemområden där det redan existerar 
någon form av kunskap eller information. Vid deskriptiva undersökningar används 
oftast en teknik för insamling av information angående problemområdet. 
Undersökningen beskriver olika förhållanden inom ett specifikt problemområde och 
kan vara en följd av en explorativ undersökning. 
 
Det som framgår med explorativa och deskriptiva undersökningar är att kunskap inom 
det givna problemområde är begränsat. Om kunskapsmängden däremot är tillräckligt 
stor, och det utvecklats teorier inom problemområdet, kan hypotesprövande 
undersökningar genomföras. 
Förutsättningen att denna undersökning ska vara möjlig är att det existerar teoretiska 
kunskaper, inom det aktuella området, som tillåter förhållanden att härledas i 
verkligheten genom exempelvis simuleringar. 
 
Undersökningen i denna studie kan liknas vid en deskriptiv- och hypotesprövande 
undersökning. Testerna i genomförandet utgår ifrån att tidsfördröjningar kommer 
upplevas då det skickas små SOAP-meddelanden över TCP/IP. Genom 
implementering och simulering skapas data, som genom analys och bedömning, 
kommer visa hur förväntade resultat stämmer i verkligheten.  
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4.2. Olika metoder vid undersökningar 
 
För att lösa problemet som beskrivits i denna studie (se kapitel 3.2) krävs att någon 
form av metod appliceras på problemet. Jain (1991) beskriver tre stycken sätt att 
genomföra en utvärdering av prestanda: analytiska modeller, simulering och mätning. 
 

4.2.1. Analytiska modeller 
 
Analytisk modellering innebär att en modell över systemet skapas. Metoden är 
populär inom områden där implementation och data är begränsad. Tillämpning av 
analytiska modeller sker med hjälp av papper och penna. På grund av detta måste ett 
antal antaganden göras över de karaktärsdragen som ett verkligt systemet har. 
 
En nackdel med analytiska modeller är att många antaganden om systemet måste 
göras. Antaganden som görs om den underliggande modellen kan också vara svår att 
förstå vilket i sin tur leder till att trovärdigheten minskar. En fördel är att ingen 
implementation krävs för att teoretiskt genomföra en undersökning. 
 
Genom teori vet vi att SOAP fungerar att användas i ett system. Målsättningen med 
detta arbete blir därför att praktiskt producera resultat, som kommer så nära 
verkligheten som möjligt, och som visar om det uppstår tidsfördröjningar vid 
sändandet av små SOAP-meddelanden. Med analytiska modeller innebär detta att 
många antaganden måste göras över alla de detaljer som påverkar svarstider hos 
SOAP. Exempelvis, vilken inverkan har TCP/IP på svarstider, hur lång tid tar det att 
processa begäran och ge ett svar och så vidare. Alla detaljer måste identifieras och 
antaganden om dess inverkan krävs. 
  

4.2.2. Simulering 
 
Vid simulering används en modell av det underliggande systemet som också fungerar 
som det system där testerna förväntas utföras i. Ett givet input i modellen ska generera 
output som överensstämmer med output hos det aktuella systemet. Simulering 
används i fall då det inte existerar någon riktig implementation av systemet eller där 
det är dyrt att genomföra tester på ett riktigt system. Simulering innebär att skapa en 
förenklad representation av originalet. Precis som en flygplansmodell fångar många 
av de fysiska dragen av ett riktigt flygplan fångar simuleringsmodeller viktiga drag av 
ett riktigt system. Människor använder ofta simulering vid komplexa problem som 
inte kan lösas på andra sätt. Istället för att beakta alla möjliga variationer av 
omständigheter utförs stickprov på möjliga exekveringssituationer som kan uppstå 
och dessa analyseras. 
 
Fördelen med simulering, jämfört med analytiska modeller, är att mindre antaganden 
behöver göras angående systemet vilket leder till större trovärdighet. Nackdel med 
simulering är att processen är tidskrävande. 
 
Vid simulering måste vissa beslut tas som inte har självklara svar. Ett av besluten 
berör nivån av detaljer i modellen. Alla antaganden som görs angående systemet, 
relativt detaljnivån, påverkar trovärdigheten av resultaten som erhålls.  
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4.2.3. Mätning 
 
Den tredje metoden som kan användas vid utvärdering av prestanda är mätning. 
Mätning av ett systems prestanda innebär generellt att statistiska värden tas fram från 
systemet medan den exponeras för en viss arbetsbelastning. Statistik som är av 
intresse varierar beroende på vilka siffror som är relevanta för problemet. Exempel på 
statistik kan vara medelvärdet på svarstiden för ett antal genomförda SOAP-anrop på 
en viss tjänst, genomsnittliga tiden för att processa en begäran eller det genomsnittliga 
antal paket som cirkulerar i ett system under en viss belastning. 
 
För att en mätning ska vara möjlig måste det existera en implementation där 
statistiska värden kan utvinnas. Denna implementation bör exekvera i en miljö som är 
representativ för det aktuella systemet. Detta eftersom resultaten ska representera 
relevanta prestandavärden för systemet under normala förhållanden. 
 
En fördel med mätning jämfört med analytiska modeller och simulering är att inga, 
eller åtminstone mindre, antaganden krävs om hur systemet fungerar. Nackdel är att 
det kan vara svårt att förklara skillnaden mellan två olika observerade värden för en 
viss parameter. Detta beror på att slumpmässiga faktorer i den externa miljön kan 
existera och kan därför inte helt undvikas. En annan nackdel är att det vid mätning 
enbart går att observera ett fåtal fall av möjliga exekveringssituationer. Resultaten 
från mätningen blir därmed inte uttömmande att gälla för alla möjliga existerande 
implementationer och miljöer utan enbart den miljön testerna utfördes i. 
 
4.3. Frågor som styr val av metod 
 
I föregående delkapitel beskrevs metoderna analytiska modeller, simulering och 
mätning. Dessutom fördes en diskussion över deras respektive fördelar och nackdelar. 
Innan ett val av metod görs behöver en del viktiga frågor redas ut. Jain (1991) nämner 
tre olika typer av frågor som är viktiga vid beslut av metod: tillgänglig 
implementation, tillgänglig tid, tillgängliga verktyg och önskvärd precision.  
 

4.3.1. Tillgänglig implementationen 
 
Om en implementation existerar eller inte är viktigt eftersom att om den saknas 
innebär det att mätning är utesluten. För att erhålla resultat för det preciserade 
problemet (se kapitel 3.2) behövs två komponenter, i vårt fall SOAP och ett nätverk, 
och det är statusen på dessa komponenter som är av intresse. I fallet SOAP existerar 
det ett antal implementationer som kan användas av en klient för att göra en begäran 
till en specifik tjänst på en server. Ett nätverk som testmiljö kan realiseras genom 
exempelvis ett hopbyggt Local Area Network (LAN). 
 
För att kunna undersöka om det uppstår onödiga tidsfördröjningar vid sändandet av 
små SOAP-meddelanden behövs ett underliggande nätverk av datorer. Detta scenario 
kan realiseras genom att exempelvis två datorer kopplas samman till ett LAN. En av 
datorerna skulle då fungera som klient medan den andra datorn skulle agera server. 
Viktigt i nätverket är att minimera externa störningar, exempelvis att andra processer 
eller program exekverar, förutom de som krävs vid utförandet av testerna. 
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4.3.2. Tillgänglig tid 
 
Tiden för detta arbete är begränsad och därmed är det viktigt att titta efter 
tillvägagångssätt som kräver minst möjliga tid för att erhålla resultat. Analytiska 
modeller kräver förkunskaper för att kunna göra antaganden om ett system. Tiden det 
tar att finna denna information gör analytiska modeller ej blir av intresse för studien. 
Simulering är en tidskrävande process som för givet input kan mäta resulterande 
output. För att kunna skapa en simuleringsmodell måste information finnas som 
beskriver exakt hur det går till när SOAP-meddelanden skickas över TCP/IP. En 
beskrivning av vad som sker när ett SOAP-meddelande skickas måste existera för att 
en simuleringsmodell ska vara möjlig. Denna information har inte hittas och därmed 
blir simulering inte intressant för arbetet. Mätning är däremot en metod som kan 
appliceras direkt utan att en modell över det verkliga systemet behöver byggas. Detta 
innebär att mindre förkunskaper krävs om hur ett system fungerar. Dock krävs det 
oftast en del antaganden om vilka förhållanden i en testmiljö som är representativ det 
verkliga systemet.   
 

4.3.3. Tillgängliga verktyg 
 
Vid genomförandet av testerna krävs en del verktyg, till exempel en klocka som mäter 
tiderna för begäran/svar, samt ett verktyg för insamling av resulterande data. 
Insamling av data kan exempelvis ske genom att resultat från mätning sparas på fil. 
Både klocka och insamling av data finns det stöd för i de flesta programmeringsspråk 
och dessa verktyg blir därför inbyggda i applikationen.   
 
Hantering av nätverket kan ske genom att koppla ihop två datorer till ett LAN och 
sedan använda SOAP för att skicka meddelanden från en klient till en tjänst på en 
server.  
 

4.3.4. Önskvärd precision 
 
Med analytiska modellen behöver många antaganden göras angående hur SOAP 
fungerar över TCP/IP. Tiden det tar att finna antaganden som ska ge en korrekt bild 
över hur SOAP fungerar i praktiken är för denna studie är begränsad vilket gör att 
analytiska modeller förväntas ge relativt låg precision på resultaten som erhålls. Vid 
simulering behövs inte lika många antaganden göras som vid analytiska modeller 
vilket därför förväntas ge en bättre precision. Simulering är dessvärre en tidskrävande 
process eftersom att en simulator behöver konstrueras och simuleringar köras i denna. 
I förhållande till analytiska modellen och simulering förväntas mätning ge en bättre 
precision på resultatet. Detta beror på att tiden det tar att finna antagandena med 
analytiska modeller och att bygga en simulator är begränsad. Om valet av metod 
skulle stå mellan analytiska modeller eller simulering och de rätta antagandena, på 
grund av tidsbrist ej funnits, kommer precisionen på resultatet bli sämre.  
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4.4. Vald metod vid test 
 
Patel och Davidson (1994) beskriver två begrepp som är viktiga vid avgörandet om en 
viss metod är lämplig i en undersökning. Dessa begrepp är validitet och reliabilitet. 
En undersökning har god validitet om det som undersöks också är det som avses att 
undersökas. God reliabilitet innebär veta att det som undersöks görs på ett tillförlitligt 
sätt. Det vill säga att minska de felande faktorerna vid undersökningens 
genomförande.  
 
Vid tillämpning av SOAP påverkas prestanda av många olika parametrar. SOAP är ett 
protokoll som används för att anropa tjänster, på ett plattformsoberoende sätt, över ett 
nätverk och därmed blir prestanda beroende utav parametrar i det underliggande 
systemet. Exempel på dessa parametrar, som kan påverka mätningar av tid, är typ av 
nätverk som används, arbetsbelastningen på nätverket, hårdvaran som finns på klient 
och server sidan, vilket operativsystem som är installerat och vilken typ av SOAP-
implementation som används vid testerna. 
 
Beräkningar utav tider kommer troligtvis bero på en kombination av alla parametrar. 
Vid analytiska modeller måste antaganden göras över dessa parametrar vilket är 
tidskrävande eftersom att ett samband måste finnas mellan de olika parametrarna och 
hur dessa påverkar tid. Därmed blir det svårt att erhålla övertygande svar för det givna 
problemet. Däremot, om det var möjligt att göra antaganden som matematiskt kunde 
erhålla tiden det tar att skicka SOAP-meddelanden över TCP/IP, skulle resultaten vara 
mer uttömmande och mer generella än vid exempelvis mätning då enbart ett fåtal fall 
observeras. På grund av tidsbrist och svårigheten med att finna rätt antaganden är 
kommer analytiska modeller inte användas i denna studie. 
 
En fördel med simulering är att det är en metod som kan användas då det inte 
existerar någon implementation att utföra mätningar på. SOAP-implementationer 
finns dock vilket gör att fördelen med att använda simuleringsmodeller inte blir lika 
självklar. Dessutom är simulering en tidskrävande process, och tiden för studiens 
genomförande är begränsad, vilket gör att simulering ej väljs som metod för arbetets 
genomförande. 
 
Mätning är en metod som kan tillämpas snabbare än simulering eftersom att ingen 
simulator behöver konstrueras. Dessutom krävs mindre antaganden relativt analytiska 
modeller vilket minskar tiden som krävs för ett genomförande. För denna studie måste 
dock en kompromiss göras eftersom att ingen ”verklig” testmiljö med rätt 
arbetsbelastning existerar. Antagande måste därmed göras över arbetsbelastningen 
och typ av testmiljö. Trots detta blir antagandena mindre än vid analytiska modeller 
och simulering vilket ökar resultatens tillförlitlighet. SOAP-implementationer finns 
tillgängliga och mätning av tider möjliggörs genom att låta meddelanden skickas över 
ett nätverk. Valet av metod för arbetet blir, på grund av tid, tillförlitlighet och att 
SOAP-implemenatationer finns, därför mätning.  
 
För att höja mätningarnas tillförlitlighet, det vill säga öka reliabiliteten, kommer 
mätningarna utföras över flera omgångar för att få ett mer statistiskt korrekt värde och 
därmed minskar risken att en testomgång ger en felaktig bild av verkligheten.   
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För att kunna applicera metoden på problemet måste en testmiljö existera där 
mätningar av svarstider vid SOAP-anrop är möjlig. Detta betyder att en del viktiga 
beslut måste tas angående hur nätverket ska realiseras. Tillexempel måste storleken på 
nätverket bestämmas, vilket/vilka operativsystem ska mätningarna utföras i, vilken 
TCP-implementation är relevant för arbetets problem och val av webbservrar måste 
tas. Dessutom måste viktiga faktorer och parametrar identifieras som kan ha inverkan 
på svarstider hos SOAP. Exempel på faktorer som kan påverka svarstider är antalet 
användare i systemet medan viktiga parametrar kan vara exempelvis storlek på 
meddelanden som skickas. Beslut angående faktorer och parametrar är viktiga för 
arbetet eftersom de kommer att påverka resultaten i mätningarna.  
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5. Genomförande 
 
Utifrån metodvalet i föregående kapitel kommer detta kapitel beskriva utförandet av 
mätningarna. I slutet av kapitlet kommer resultaten att sammanställas. 
 
5.1. Översikt mätning  
 
I detta delkapitel kommer en diskussion föras över vilka faktorer och parametrar som 
kan påverka mätningen. Dessutom kommer testmiljön och valet av SOAP-
implementationer beskrivas. 
 

5.1.1. Viktiga faktorer och parametrar 
 
Det finns ett antal faktorer som påverkar prestanda vid tillämpning av SOAP som 
kommunikationsmekanism. Antal användare i systemet, avstånd mellan fysiska 
entiteter, överföringshastighet av data och ”caching” är exempel på faktorer som 
påverkar prestanda. Det som arbetet avser undersöka är om det uppstår prestandastraff 
då små SOAP-meddelanden skickas över TCP/IP. Detta betyder att faktorer som 
”caching” av data ej bör förekomma eftersom att användandet av sådana strategier 
innebär att data hämtas från klientens ”cache” istället för på servern då samma 
begäran utförts mer än en gång. Testerna som utförs kommer då inte behandla 
eventuella tidsstraff som kan uppstå över TCP/IP och därmed inte vara relevanta för 
arbetets hypotes. Dessutom måste en del antaganden göras över arbetsbelastningen på 
nätverket eftersom att ingen given korrekt arbetsbelastning existerar. Jain (1991) 
beskriver att den mest kritiska delen vid en utvärdering av prestanda är 
arbetsbelastningen i ett system under mätning. I studiens fall bör enbart en klient och 
server användas för att minimera den ”overhead” som uppstår då flera användare 
utnyttjar systemet. Valet av enbart en klient och en server beror på att den 
kombinationen är det lättaste fallet av ett nätverk och att i testerna bör interna och 
externa faktorer, som ökar i takt med att flera datorer kopplas samman, att minimeras.  
 
Parametrar som är av intresse är storleken på meddelandena och val av datatyper. 
Storleken på meddelandena i testerna kommer att varieras från att vara under 
paketstorleken för nätverket till att vara över paketstorleken för nätverket. Detta är 
viktigt om det ska vara möjligt att kunna identifiera om eventuella tidsfördröjningar 
uppstår för små paket jämfört med större paket.  
 
Meddelanden som skickas i SOAP byggs upp inom XML-taggar och får en 
trädstruktur som kan växa på bredden och på höjden. De datatyper som kan kodas i ett 
SOAP-meddelande är enkla och sammansatta datatyper (Box et al., 2000). Enkla 
datatyper består enbart av texten som ska skickas inbakat mellan en XML start- och 
sluttagg. Exempel på enkla värden är sträng, integer och float (Box et al., 2000). 
Sammansatta datatyper kodas som ett träd där en föräldernod kan ha barn som i sin 
tur kan ha barn och så vidare. Strukturen på trädet kan därmed variera och växa på 
bredden och på höjden. Exempel på sammansatta datatyper är struct och array (Box et 
al., 2000). I studien har två olika typer av datatyper valts, dessa är sträng och arrayer 
av integer. Valet av endast två datatyper beror på tidsbrist i arbetet och görs 
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godtydligt. Både en sträng och en array kodas på bredden. Den enda skillnaden är att 
en sträng bakas in mellan en XML-tagg medan en array har samma antal XML-taggar 
som antal element i arrayen. Detta kommer ge en indikation på hur olika datatyper 
påverkar prestanda. Även om strukturen på SOAP-meddelandet påverkar tiden det tar 
att göra en begäran och få ett svar är studiens målsättning inte är att undersöka hur 
olika datatyper påverkar tider för begäran/svar vid SOAP-anrop. 
 
En annan viktig faktor som kan påverka tiden det tar att göra en begäran till dess att 
svar returnerats är paketstorleken för nätverket. TCP ”receive window size” är 
storleken på data, i bytes, som mottagarsidan kan buffra vid en koppling (Microsoft, 
2002). Sändarsidan kan enbart sända den storleken på data innan en bekräftelse 
erhållits från mottagarsidan. Storleken på ”receive window size” sätts normalt till 
17520 bytes då en koppling etablerats mellan två kommunicerande datorer 
(Microsoft, 2002). Valet att använda 17520 bytes som storlek på mottagasidans 
”receive window”, och inte justera värdet, har tagits eftersom värdet är default för 
Windows 2000 och Windows NT (Microsoft, 2002). Det finns olika inställningar som 
kan göras som automatiskt justerar storleken på ”receive window”, men för att göra 
arbetet enkelt och lättare att analysera kommer paketstorleken vara konstant under 
genomförandet.  
 

5.1.2. Microsoft SOAP Toolkit och Apache SOAP 
 
Det finns för närvarande över 80 stycken SOAP-implementationer tillgängliga för 
utvecklare (Snell et al., 2001). De tre mest populära SOAP-verktygen är enligt Snell 
et al. (2001): Apache SOAP för Java, SOAP::Lite för Perl och Microsoft .NET för 
C#. I arbetet väljs webbservrarna Apache Tomcat och Microsofts IIS. Servern från 
Apache väljs eftersom den är den mest populära Internetserver idag (Abdelzaher och 
Lu, 2000). Servern har dessutom ett gott rykte om att vara stabil vilket gör den pålitlig 
för denna studie. Den andra servern som väljs är Microsofts IIS och valet av denna 
beror också på att den är vanligt förekommande som webbserver.  
 
Valet av SOAP-implementation i arbetet beror vad som stöds av servrarna Apache 
Tomcat och IIS. Från Apache finns en SOAP-implementation som ger stöd till SOAP 
på Apache Tomcat server och från Microsoft finns en SOAP-implementation som ger 
stöd åt SOAP på IIS. Följande två kombinationer av protokoll och SOAP-
implementation inkluderas därför i arbetet: 
 

• Apache SOAP 2.2 – Apache SOAP 2.2 är en SOAP-implemenation som ger 
stöd för SOAP på Apache Tomcat server. Klienten och servertjänsterna är 
skrivna i Java, kompilerade och exekverade med Sun’s JDK 1.3.2, och körs på 
Microsoft Windows. Som webbserver användes Apache Tomcat 3.2.3 med 
Xerces 1.2.3 som XML-”parser”. Klienten använder sig av en timer, 
System.currentTimeMillis(). 

 
• Microsoft SOAP Toolkit SP2 – SOAP Toolkit SP2 är en SOAP-

implementation som ger stöd för SOAP på Microsofts Internet Information 
Services (IIS). Klienten och servertjänsterna är skrivna i Visual Basic med 
Visual Studio 6.0. Klienten använder sig av Time som är en timer med 
liknande precision som System.currentTimeMillis() i Java. 
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5.1.3. Teststrategi 
 
Tiden som mäts under genomförandet är i millisekunder och kallas Round Trip Time 
(RTT). RTT mäter svarstider, alltså tiden det tar för en begäran att gå från nod A till 
nod B och för ett svar genererat av B att returneras till A (Jain, 1991). Detta mätvärde 
är av särskilt intresse eftersom det kommer att visa om det uppstår tidsfördröjningar 
då små SOAP-meddelanden skickas. 
 
För att kunna svara på arbetets hypotes sker tillvägagångssättet enligt följande: 
Mätningarna genomförs med klient och server på olika värddatorer ihopkopplat som 
ett litet Local Area Network (LAN). LAN:et är ett 10 Mbps LAN med enbart en klient 
och en server. För klientmaskinen användes en Pentium-II 200 MHz processor och 32 
MB RAM exekverande på Windows 2000. För servern användes en Pentium-III 700 
MHz processor med 256 MB RAM exekverande på Windows 2000 Server. Vi kör 
först testerna med Apache Tomcat som server och sedan byter vi ut den mot 
Microsofts IIS. TCP protokollet för testerna är den som implementeras i Windows 
2000 Server. De RFC-dokumenten som är relevanta för det preciserade problemet är 
dokumenten för ”Delayed ACK” och ”Nagle”-algoritmen, RFC1122 respektive 
RFC896. RFC1122 och RFC896 är av intresse eftersom det är interaktionen mellan 
dessa algoritmer som förväntar skapa eventuella tidsfördröjningar, cirka 200 
millisekunder, vid tillämpning av SOAP. Det kan finnas eventuella andra 
protokollmekanismer som också kan påverka svarstider. För att specifikt se om det är 
interaktionen mellan Nagle och ”Delayed ACK” kommer det tas nätverksspår av både 
Apache SOAP och Microsoft SOAP Toolkit för att se hur paket och bekräftelse 
fördröjs. Dessutom kommer diagram skapas som grafiskt visar hur stora svarstiderna 
är i förhållande till meddelandets storlek. Valet av Windows 2000 Server för testerna 
beror på att operativsystemet implementerar RFC1122 och RFC896 (Fout och 
Shelest, 2001). Resultaten från denna studie blir därmed relevant för alla 
operativsystem som implementerar och använder sig av dessa mekanismer.  
 
Testprogrammen som kommer exekveras mäter automatiskt RTT för begäran/svar 
över tre omgångar, i varje omgång görs 1000 mätningar, som det sedan beräknas 
medelvärde och standardavvikelse för. För alla tre omgångar räknas ett gemensamt 
medelvärde och standardavvikelse ut. Denna mätstrategi kommer utföras på varje 
tjänst, som returnerar olika storlek på data, och görs för både Apache SOAP och 
Microsoft SOAP Toolkit. Resultaten kommer illustreras med grafer för att visuellt 
visa resultaten. 
 
5.2. Tjänster 
 
Genomförandet sker med hjälp av implementation. För varje protokoll eller SOAP-
implementation som testas kommer en server med följande interface implementeras:  
 

• Void returnNothing() – I testerna anropas denna metod för att mäta tiden det 
tar att göra en begäran till dess att ett svar returnerats. Tjänsten returnerar 
ingenting vilket innebär att inga extra XML-taggar behöver kodas i SOAP-
meddelandet. 
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• String returnString() – I testerna anropas denna metod för att mäta tiden det 
tar att göra ett SOAP-anrop vars svar returnerar en sträng. Testet görs eftersom 
att svaret för varje begäran har samma antal XML-element oberoende av 
storleken på strängen som returneras.  

 
• Int[] returnIntegers() – I testerna anropas denna metod för att mäta tiden det 

tar att göra en begäran och få ett svar då arrayer ska returneras. Detta kräver 
extra XML-element i svaret på en begäran. 

 

5.2.1. Test returnNothing() 
 
Tjänsten som anropas i detta test returnerar void. Meningen med testet är att mäta 
svarstiden då inga extra XML-taggar, förutom de taggar som bygger upp SOAP-
kuvertet, krävs i svarsmeddelandet. Meddelandet som returneras kommer enbart bestå 
av headerinformationen för HTTP-post och kroppen består av ett tomt SOAP-
meddelande. Storleken på svarsmeddelandet är cirka 0.4 KB vilket är under 
paketstorleken för nätverket som ligger på cirka 17 KB. 
 

5.2.2. Test returnString() 
 
Tjänsten i detta test returnerar en sträng med olika storlekar. Testerna genomförs på 
strängar med längd 200, 400, 800, 1600, 3200 och 6400 tecken. I meddelandena som 
returneras kommer inga extra XML-taggar kodas förutom den taggen som behövs för 
strängen. Storlek på respektive returmeddelande blir cirka 0.7 KB för strängen med 
200 tecken, 0.9 KB för strängen med 400 tecken, 1.3 KB för strängen med 800 
tecken, 2.1 KB för strängen med 1600 tecken, 3.7 KB för strängen med 3200 tecken 
och 6.9 KB för strängen med 6400 tecken. Meningen med testet är att mäta svarstider 
då alla meddelanden kommer att vara under paketstorleken. Paketstorleken i nätverket 
ligger på cirka 17 KB. 
 

5.2.3. Test returnIntegers() 
 
Tjänsten som anropas i detta test kommer att returnera en array av integer med olika 
storlek. Testerna genomförs på arrayer som innehåller 200, 400 och 800 integers. I 
meddelandena som returneras kommer samma antal XML-taggar att kodas som 
antalet element i arrayen. Storleken på respektive returmeddelande blir cirka 1 KB för 
en array med 20 element, 8 KB för en array med 200 element, 15 KB för en array med 
400 element, 29 KB för en array med 800 element och 57 KB för en array med 1600 
element. Meningen med testet är att mäta tiden det tar från och med att en begäran 
gjorts till dess att ett svar returnerats då meddelanden är både under och över 
paketstorleken, som ligger på cirka 17 KB, för nätverket. 
 
5.3. Resultat 
 
I följande delkapitel presenteras resultat som erhölls vid mätningarna hos respektive 
SOAP-implementation på respektive tjänst. 
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5.3.1. Resultat returnNothing() 
 
Resultaten från mätningarna i testet returnNothing() visas i Figur 6.  
 
System RTT (ms) 
Apache SOAP 2.2 200.1 
MS SOAP Toolkit 200.8 

Figur 6: Tabell över resultaten från mätningarna med tjänsten returnNothing(). 
 
Figur 6 presenterar resultaten från mätningarna, medelvärdet för svarstiderna, då 
klienten anropar tjänsten returnNothing() på servern. Tiden det tar att göra en begäran 
till dess att ett svar returnerats tar, för både Apache SOAP och Microsoft SOAP 
Toolkit, cirka 200 millisekunder. I och med att svarstiderna i mätningarna låg relativt 
konstant på 200 millisekunder, och för små meddelanden förväntades 
nätverksdröjningar på cirka 200 millisekunder uppstå, ger detta en fingervisning i att 
orsaken ligger i något annat än att enbart processa SOAP-meddelandet.  
 

5.3.2. Resultat returnString() 
 
Resultaten från mätningarna i testet returnString() illustreras i Figur 7.  
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Figur 7: Diagram som grafiskt visar skillnaden i RTT för Apache SOAP 2.2 och MS 
SOAP Toolkit. 
 
Figur 7 presenterar resultaten från mätningarna, medelvärdet för svarstiden, då 
klienten anropar tjänsten returnString() på servern. Precis som i testet returnNothing() 
ligger svarstiderna på cirka 200 millisekunder. En sträng med storleken 200 tecken 
resulterar i RTT på ungefär 198,4 millisekunder för Apache SOAP och 199,5 
millisekunder för Microsoft SOAP Toolkit. Om vi istället använder en sträng med 800 
tecken resulterade det i RTT på cirka 201,3 millisekunder för Apache SOAP och 
201,8 millisekunder för Microsoft SOAP Toolkit. En längre sträng resulterar i att 
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tiden för begäran/svar ökar relativt storleken på strängen. Skillnaden i tid, för Apache 
SOAP, mellan ett meddelande som returnerar en sträng på 800 tecken och på ett 
returmeddelande som returnerar 200 tecken är enbart 2,9 millisekunder. För Mircosoft 
SOAP Toolkit är skillnaden bara 2,3 millisekunder. Med tanke på att RTT ligger runt 
200 millisekunder ger detta ökad stöd för att något annat påverkar svarstider än att 
enbart processa ett SOAP-meddelande. Dessutom ligger alla meddelanden under 
paketstorleken för nätverket och för små meddelanden förväntades tidsfördröjningar 
uppstå  
 

5.3.3. Resultat returnIntegers() 
 
Resultaten från mätningarna i testet returnIntegers() illustreras i Figur 8.  
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Figur 8: Diagram som grafiskt visar medelsvarstider för Apache SOAP 2.2 och MS 
SOAP Toolkit. 
 
Figur 8 presenterar resultaten från mätningarna, medelvärdet för RTT, då klienten 
anropar tjänsten returnIntegers() på servern. Jämför vi svarstider mellan de bägge 
SOAP-implemenatationerna märks en del överraskningar. Meddelanden som 
returneras med Apache SOAP, innehållande arrayer med 200 respektive 400 element, 
är bägge under paketstorleken för nätverket. Med tanke på meddelandenas storlek och 
förväntade tidsfördröjningar som ska ger resulterande tider stöd för att fördröjningar 
uppstår då små meddelanden skickas. Förvånande är dock en array, för Apache 
SOAP, med 800 respektive 1600 element, som är över paketstorleken för nätverket, 
inte resulterar i kortare svarstider än meddelanden som är under paketstorleken för 
nätverket. Här förväntades tidsfördröjningen undvikas eftersom storleken på 
meddelandet var över paketstorleken för nätverket.  
 
Den andra överraskningen är att Microsoft SOAP Toolkit presterar, jämfört med 
Apache SOAP, bättre och mätningarna ger betydligare kortare svarstider. Arrayerna 
som returneras i meddelandena består av 200, 400 och 800 element. De två 
förstnämnda är bägge under paketstorleken medan det sistnämnda är över 
paketstorleken för nätverket. Trots detta resulterade mätningarna i att svarstider för 
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samtliga dessa meddelanden hamnade under 200 millisekunder. Detta är intressant 
iakttagelse baserat på att nätverksfördröjningar uppstod då samma typ av meddelande, 
med samma storlek, skickades med Apache SOAP. Med tanke på denna intressanta 
iakttagelse prövades också att mäta svarstider då en tjänst returnerar en array med 20 
element. Resultaten visade nu att för både Apache SOAP och Microsoft SOAP 
Toolkit hamnade svarstiden på cirka 200 millisekunder. Detta är ytterligare en 
intressant iakttagelse med tanke på att det för Microsoft SOAP Toolkit går snabbare 
att returnera en array med 200, 400 och 800 element än en array med 20 element.   
 
5.4. Resultatsammanställning 
 
Genomförandet av mätningarna gav förväntade resultat med undantag för tjänsten 
returnIntegers(). Anledningen till det oväntade resultatet kommer vidare diskuteras i 
kapitel 5.5. Mätningar hos de övriga tjänsterna, returnNothing() och returnString(), 
visade att då små meddelanden skickas uppstår tidsfördröjningar på cirka 200 
millisekunder. Tjänsten returnNothing() returnerade void och för både Apache SOAP 
och Microsoft SOAP Toolkit låg svarstiden runt 200 millisekunder. Med tanke på att 
tiden det tar att returnera ett tomt SOAP-meddelande är relativt högt, storleken är 
enbart 425 bytes bestående enbart av headerinformation, ger detta en fingervisning i 
att något annat än själva processandet av SOAP-meddelandet fördröjer sändandet av 
paket.  
 
Vidare stöd för detta visade sig med tjänsten returnString(). Här returnerades sex olika 
strängar med olika storlek. Alla meddelanden låg under paketstorleken för nätverket 
och återigen låg svarstiderna på cirka 200 millisekunder för både Apache SOAP och 
Microsoft SOAP Toolkit. Enbart en markant ökning av tid uppstod då antal tecken i 
strängen ökar vilket beror på att overhead ökar i XML-meddelandet. Denna ökning av 
overhead förklarar dock inte att svarstiderna ligger runt 200 millisekunder utan ger 
ökad stöd för att tidsfördröjningar uppstår då små meddelanden skickas över TCP/IP. 
 
Mätning utav svarstider för tjänsten returnInteger() gav en del intressanta resultat som 
inte förväntades uppstå. Här returnerades arrayer av olika storlekar, arrayer under 
paketstorlek till arrayer över paketstorleken för nätverket, och de olika SOAP-
implementationerna gav olika resultat. För Apache SOAP resulterade mätningarna av 
svarstider, för alla meddelanden, över 200 millisekunder. För Microsoft SOAP 
Toolkit resulterade svarstiderna för arrayer med 200, 400 och 800 element under 200 
millisekunder medan för en array med 20 element och en array med 1600 element 
hamnade svarstiderna över 200 millisekunder. Resultatet att en array med 1600 
element hamnar över 200 millisekunder är inte konstigt med tanke på meddelandets 
storlek men att en array med 20 element ger längre svarstider än då en array med 200, 
400 och 800 returneras är intressant. För Microsoft SOAP Toolkit verkade det inte 
uppstå nätverksfördröjningar för arrayer med storleken 200, 400, 800 och 1600 medan 
det för Apache SOAP verkade uppstå det. När arrayer av storleken 20 element 
returneras med Microsoft SOAP Toolkit och Apache SOAP verkade det för bägge 
implementationerna uppstå nätverksfördröjningar på cirka 200 millisekunder. 
 
5.5. Analys av resultat 
 
I detta delkapitel kommer resultaten som erhölls att analyseras. Tanken är att analysen 
ska förklara varför genomförandet resulterade i just dessa resultat. 
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För testet returnNothing() presterade både Apache SOAP och Microsoft SOAP 
Toolkit dåligt. Svarstiderna för de bägge implementationerna låg på cirka 200 
millisekunder och eftersom tiden i mätningarna låg relativt konstant förväntades 
orsaken var något annat är att processa SOAP-meddelandet. För att förklara 
fördröjningen i tid jämfördes nätverksspår vid kommunikationen för Apache SOAP 
och Microsoft SOAP Toolkit. Figur 9 visar nätverkspaketen som utbyts mellan klient 
och server för Apache SOAP.  
 

 

 
Figur 9: Nätverksspår vid SOAP-kommunikationen för Apache SOAP. 
 
Totala svarstiden resulterade i cirka 200 millisekunder varav en fördröjd bekräftelse 
uppstod på cirka 180 millisekunder. Vi fann att ett SOAP-anrop delades in i två paket, 
ett innehållande headerinformationen och ett innehållande SOAP-kuvertet. För 
Apache SOAP fördröjdes det andra paketet i ett SOAP-anrop cirka 180 millisekunder 
från det att första paketet skickats. Först då det andra paketet mottagits av servern 
processas SOAP-anropet. När SOAP-anropet processats skickas ytterligare två paket 
tillbaks som svar. Ett paket innehållande headerinformation och ytterligare ett paket 
innehållande SOAP-meddelandet. Fördröjningen för en begäran med Apache SOAP 
tros bero på interaktionen mellan Nagle- och ”Delayed ACK”-algoritmerna i 
operativsystemen hos klienten och servern. Eftersom att första paketet som skickas i 
ett SOAP-anrop från klienten är litet, innehållande enbart headerinformation, kommer 
Nagle-algoritmen att förhindra att det andra paketet skickas som innehåller SOAP-
meddelandet. På serversidan kan det mottagna meddelandet inte processas med enbart 
det första paketet och därför fördröjs serverns ACK på det första paketet med 
”Delayed Ack”. Därefter kan klienten skicka det andra paketet som är SOAP-
meddelandet och servern kan nu processa meddelandet och sedan returnera ett svar. 
SOAP-svaret delas återigen upp i två paket, ett innehållande headerinformation och 
ett innehållade SOAP-meddelandet. Efter det att det första paketet skickats till 
klienten uppstår denna gång ingen fördröjning utan direkt skickas ett ACK på paketet 
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med headerinformation tillbaks till servern som sedan kan skicka det andra paketet 
innehållande SOAP-meddelandet.  
 
Microsoft SOAP Toolkit har ett annorlunda mönster vid nätverkskommunikation som 
illustreras i Figur 10. 
 

 

 
Figur 10: Nätverksspår vid SOAP-kommunikationen för Microsoft SOAP Toolkit. 
 
Nätverksspår för Microsoft SOAP Toolkit, Figur 10, visar annorlunda 
nätverkskommunikation jämfört med Apache SOAP. Totala svarstiden resulterade i 
cirka 200 millisekunder varav en fördröjd bekräftelse uppstod på cirka 180 
millisekunder. Ett SOAP-anrop från klientsidan skickas med Microsoft SOAP Toolkit 
som ett paket till servern som direkt skickar ett ACK tillbaks till klienten utan 
fördröjning. Eftersom att anropet skickas som ett paket kan servern direkt processa 
meddelandet och därför upplevs inga ytterligare fördröjningar. När SOAP-anropet väl 
processats av tjänsten på servern skickas ett svar tillbaks till klienten. Svaret delas upp 
i två paket, ett innehållande headerinformation och ett paket innehållande SOAP-
meddelandet. Efter det att första paketet i svaret, innehållande enbart 
headerinformation skickats av servern, förhindrar Nagle-algoritmen paketet med 
SOAP-svaret att skickas förrän en bekräftelse på det första paketet erhållits från 
klienten. När det första paketet med headerinformationen mottagits av klienten 
fördröjs klientens ACK på det paketet cirka 180 millisekunder, ”Delayed Ack”-
algoritmen orsakar fördröjningen eftersom att paketet är tillräckligt litet och klienten 
kan inte processa meddelandet med enbart headerinformation. Efter cirka 180 
millisekunder skickar servern det andra paketet innehållande SOAP-svaret och 
klienten kan nu processa svaret. 
 
Resultaten från returnString() ger ytterligare stöd för att Nagle- och ”Delayed Ack”-
algoritmerna har inverkan på svarstider. Eftersom en större sträng enbart ger en 
markant liten ökning i tid är resultaten liknande de i returnNothing(). 
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Det uppstod en del överraskningar då vi jämförde returnIntegers() för de olika 
implementationerna. Microsoft SOAP Toolkit presterade mycket bättre än förväntat 
med tanke på förväntade nätverksfördröjningar. En analys av 
nätverkskommunikationen visar att fördröjningar saknas mellan paketen som skickas. 
Alltså, svaret som returneras från servern är tillräckligt stort att Nagle-algoritmen 
åsidosätts, därmed undviks nätverksfördröjningar som annars uppstår med ”Delayed 
Ack”. Om denna analys stämmer skulle det innebära att om en mindre array 
returnerades kommer Nagle-algoritmen och ”Delayed Ack” återigen få inverkan på 
svarstiden. För att testa detta gjorde vi ett enkelt experiment med en array av 20 
integers. Resultaten, för Microsoft SOAP Toolkit, blev att svarstiden hamnade strax 
över 200 millisekunder och detta tros bero på interaktionen mellan Nagle- och 
”Delayed Ack”-algoritmerna. Frågan var då varför inte nätverksfördröjningen 
undveks för Apache SOAP med tanke på att en array med 800 element är cirka 30 KB 
för både Apache SOAP och Microsoft SOAP Toolkit och i det senare fallet uppstår 
inga fördröjningar? Svaret är att för Apache SOAP appliceras Nagle-algoritmen på 
det första paketet som skickas i SOAP-anropet innehållande enbart 
headerinformation. Detta paket är inte tillräckligt stort och servern kan inte processa 
anropet med enbart headerinformation och därför upplevs fördröjningar genom en 
fördröjd bekräftelse.  
 
I resultaten från Govindaraju et al. (2000) studie uppstod inga nätverksfördröjningar 
för SOAP RMI. Detta är inte speciellt konstigt eftersom att protokollet designades för 
att användas i vetenskapliga beräkningar som enligt Govindaraju et al. (2000) 
karaktäriseras av program där det skickas stora och komplexa datamängder. Med 
SOAP kan nätverksfördröjningar undvikas genom att stänga av Nagle-algoritmen 
(Stevens, 1997). Detta bör dock inte göras hursomhelst eftersom att det innebär att 
små paket inte straffas och overhead i systemet ökar vilket kan påverka 
nätverksbelastningen på ett negativt sätt. 
 
Govindaraju et al. (2000) identifierade också i sin studie att SOAP RMI presterade 
bättre för små meddelanden än med ett binärt protokoll som Nexus. De 
rekommenderade till och med att använda SOAP för små meddelanden i vissa 
situationer. Det som bör beaktas i detta resonemang är att SOAP används i 
kombination med ett RMI-protokoll och som Govindaraju et al. (2000) nämner ger 
RMI-protokoll en linjär ökning av tid i förhållande till meddelandet storlek. Genom 
att enbart använda SOAP över TCP/IP, och inte bygga ihop det med ett annat 
protokoll, blir tiden det tar att skicka ett meddelande inte linjär i förhållande till 
meddelandets storlek. 
 
I studien togs ett beslut om att enbart använda en klient och en server vid mätningarna 
för att minimera den overhead som uppstår då flera klienter eller servrar existerar i ett 
nätverk. Om exempelvis flera klienter skulle kopplats till nätverket skulle mer tid gå 
åt till att upprätthålla kontakten mellan servern och klienterna vilket självfallet skulle 
påverka svarstider en aning. En ökad belastning i nätverket skulle försvåra analysen 
av resultaten eftersom att yttre faktorer skulle påverka mätningarna av svarstider. Det 
skulle inte bli lika tydligt att något annat än enbart processa SOAP-meddelandet 
påverkade svarstider. Däremot är ett nätverk med enbart en klient och en server 
kanske inte det mest verklighetstrogna nätverket. Nätverk ute i arbetslivet 
karaktäriseras ofta av multipla klienter och servrar. För arbetet behövs dock ingen 
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komplicerat nätverk därför att resultaten från mätningarna kommer gälla för alla 
nätverk där en klient försöker göra ett SOAP-anrop, över TCP/IP, på en viss tjänst 
som implementerats på en server. 
  
Oavsett om studiens resultat var förväntade eller inte kan de fortfarande vara 
felaktiga. Detta kan ske om inte resultaten svarar på undersökningens problem. För att 
resultaten ska ge relevanta svar på problemet måste undersökningen ha god reliabilitet 
och validitet. 
 
5.6. Reliabilitet 
 
För att ha god reliabilitet i mätningarna ska de felande faktorerna vara så små som 
möjligt. (Patel och Davidson, 1994). Genom att beräkna den genomsnittliga 
avvikelsen från det genomsnittliga resultatet från mätningarna kan undersökningen 
anses tillförlitlig om inte avvikelsen är alltför stor. Avvikelsen i mätningarna låg alltid 
mellan 2 till 5 procent vilket dock inte påverkar analysen av resultaten. Tydligt kan 
det visas att något annat än enbart processa SOAP-meddelandet påverkar svarstider, 
och ger upphov till nätverksfördröjningar, detta tyder på att det sker en interaktion 
mellan Nagle- och ”Delayed Ack”-algoritmerna. 
 
Då undersökningen anses ha god reliabilitet finns förutsättningen att undersökningen 
även har god validitet. 
 
5.7. Validitet 
 
Undersökningen anses ha god validitet, detta eftersom den undersöker det som avses i 
problemet, nämligen om det uppstår tidsfördröjningar vid tillämpning av SOAP över 
TCP/IP. Detta undersöks genom att mäta svarstider för tre olika implementerade 
tjänster som alla returnerar olika meddelanden med olika storlekar. Valet av att 
implementera flera tjänster som alla returnerade olika meddelanden gjorde för att få 
resultaten mer generella. 
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6. Slutsats 
 
I detta kapitel redogörs de resultat som erhölls från mätningen av svarstider med 
implementationerna Apache SOAP och Microsoft SOAP Toolkit. En diskussion kring 
arbetet hålls och förslag till fortsatt arbete ges. 
 
6.1. Resultat 
 
Enligt analysen i kapitel 5 uppvisar Apache SOAP och Microsoft SOAP Toolkit 
annorlunda strategi då paket skickas över ett nätverk. Apache SOAP delar upp en 
begäran i två paket och svaret delas även det upp i två paket. För Microsoft SOAP 
Toolkit skickas en begäran, innehållande även SOAP-meddelandet, i ett enda paket. 
Svaret returneras som två paket. Detta påverkar inte mätningen av svarstider i testet 
returnNothing() och returnString medan det tydligt påverkar returnIntegers(). 
 
Mätning av svarstider i returnNothing() (Se kapitel 5.3.1) gav relativt liknande 
resultat för Apache SOAP och Microsoft SOAP Toolkit. Meddelanden som skickades 
i detta fall låg alla under paketstorleken för nätverket. Resultaten gav markant höga 
svarstider i förhållande till meddelandets storlek och mätningarna låg relativt konstant 
på 200 millisekunder. Detta gav en indikation på att något annat än att enbart processa 
SOAP-meddelandet påverkade svarstider. Mätningarna i detta test gav stöd för 
arbetets förväntade resultat. 
 
Mätning av svarstider i returnString() (Se kapitel 5.3.2) gav liknande resultat som 
returnNothing(). Även här låg alla meddelanden under paketstorleken för nätverket 
och resulterade i svarstider på cirka 200 millisekunder. Enbart en liten ökning av 
fördröjningen inträffade då större strängar kodades in i meddelandet som 
returnerades. Denna ökning förklarar dock inte varför svarstiderna alltid hamnade runt 
cirka 200 millisekunder utan visade bara att en större sträng ger ökade svarstider 
förhållande till strängens storlek. Resultaten gav därmed ökat stöd för att något annat 
än enbart processa SOAP-meddelandet påverkar svartider och arbetets förväntade 
resultat stärktes ytterligare. 
 
Mätning av svarstider i returnIntegers() (Se kapitel 5.3.3) gav en del oväntade resultat. 
Här presterade Microsoft SOAP Toolkit bättre än Apache SOAP och gav inte upphov 
till nätverksfördröjningar på cirka 200 millisekunder för vissa meddelanden. För 
Apache SOAP låg svarstiderna på över 200 millisekunder medan Microsoft SOAP 
Toolkit resulterade mätningarna i svarstider under 200 millisekunder. Detta var 
oväntat med tanke på att de meddelande som skickades i detta test var större än 
meddelandena i returnNothing() och returnString(). Detta till trots uppvisades kortare 
svarstider. Meddelanden som skickas för de bägge implementationerna låg både under 
och över paketstorleken för nätverket. Det visades i nätverksspåren att Apache SOAP 
delar upp en begäran i två paket, och att storleken på meddelandet är tillräckligt liten 
för att det ska uppstå interaktion mellan Nagle-algoritmen och ”Delayed Ack”. När ett 
svar returneras uppvisas inga tidsfördröjningar vilket visar att Nagle och ”Delayed 
Ack” enbart sker en gång per begäran. För Microsoft SOAP Toolkit hamnade 
svarstiderna under 200 millisekunder och detta beror på att en begäran, innehållande 
headerinformation och SOAP-meddelandet, inte delas upp i två paket som för Apache 



 

37  

SOAP utan ett paket skickas direkt till servern som kan processa meddelandet utan 
fördröjningar mellan två paket. Svaret som returneras ger heller inte några 
nätverksfördröjningar trots att meddelandet delades upp i två paket då arrayerna var 
tillräckligt stora. Däremot om det i mätningarna returneras exempelvis en array med 
20 element uppstår nätverksfördröjningar. Resultaten gav ytterligare stöd för att en 
interaktion mellan Nagle och ”Delayed Ack” uppstår då små paket skickas. De 
förväntade resultaten stämde för Microsoft SOAP Toolkit men inte för Apache SOAP. 
Detta eftersom Apache SOAP delar upp en begäran i två paket som är tillräckligt små 
för att interaktionen mellan Nagle och ”Delayed Ack” alltid uppstår oberoende av 
storlek på det returnerande meddelandet. 
  
6.2. Diskussion 
 
Undersökningen avgränsades till att mäta svarstider för två vanliga SOAP-
implementationer och se om det uppstod nätverksfördröjningar då små meddelandet 
skickas. I arbetet valdes Apache SOAP vilket det finns stöd för på servern Apache 
Tomcat och Microsoft SOAP Toolkit vilket det finns stöd för på servern IIS. För att 
kunna utföra mätningarna var det viktigt att formulera ett tydligt problem och utifrån 
resultaten kunna påvisa om det uppstod nätverksfördröjningar för små SOAP-
meddelanden. 
 
De mätningar som genomförts i studien ger en överblick över vilka faktorer som kan 
påverka svarstider då SOAP-meddelanden skickas över TCP/IP. Det visar att olika 
SOAP-implementationer kan ha olika nätverksstrategier vid sändandet av 
meddelanden. Detta visar sig då meddelanden, som skickas fram och tillbaks till en 
tjänst med olika implementationer, kan delas upp i olika antal paket och ge upphov till 
markant skilda svarstider. 
 
SOAP har stora möjligheter vid förenklandet av Web Service-tjänster över Internet. 
Om SOAP ska användas vid skapandet av Web Service-tjänster är det viktigt att exakt 
veta vilka meddelanden som ska utbytas, och storleken på dessa, därför att olika 
SOAP-implementationer kan vara bättre än andra beroende på vilken typ av 
nätverksstrategi som används vid utbyte av paket mellan klient och server. 
Information över nätverksstrategi och exakta storleken på meddelanden kan vara svår 
att finna och uppskatta vilket kan vara en nackdel med att använda Web Service-
tjänster. Om inte tillräckligt med information finns över hur Web Service-tjänster ska 
användas kan stora prestanda problem uppstå då exempelvis SOAP tillämpas. Trots 
detta visar SOAP upp stor potential vid skapandet av Web Service-tjänster över 
Internet. Populariteten med Web Service-tjänster kommer öka i takt med att 
utvecklingen och förståelsen över SOAP’s fördelar och nackdelar upptäcks. Denna 
studie visar hur viktigt det är att full förståelse existerar över vilka meddelanden och 
SOAP-implementationer som skickas och används vid skapandet av Web Service-
tjänster. 
 
6.3. Fortsatt arbete 
 
Vissa avgränsningar som gjordes kan ges som förslag till fortsatt arbete. Det vore 
intressant att mäta hur lång tid det tar för olika SOAP-implementationer att processa 
en begäran, alltså tiden det tar för en tjänst att ta emot en begäran till dess att ett svar 
returneras, för att se vilka som är att föredra i olika situationer. 
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Det som visats i detta arbete är att olika SOAP-implementationer kan ha olika 
nätverksstrategier. Detta yttrar sig i att svarstider, beroende på strategi, kan skilja sig 
markant åt. Det vore av intresse att undersöka varför exempelvis Apache SOAP delar 
upp ett SOAP-anrop i två paket medan Microsoft SOAP Toolkit skickar anropet som 
ett paket. Vilka fördelar och nackdelar har olika nätverksstrategier och exakt hur 
påverkar de svarstider för ett SOAP-anrop. 
 
Studien har visat att interaktionen mellan Nagle-algoritmen och ”Delayed Ack” kan 
påverka svarstider då det skickas små meddelanden. Det vore intressant att undersöka 
huruvida storleken på meddelanden, som ger upphov till interaktionen, är statisk eller 
dynamisk. Alltså, har Nagle en statisk satt gräns för när interaktionen sker eller är 
storleken dynamisk och beror på hur stor belastningen där är i nätverket. Det vore 
intressant att undersöka mer i detalj hur dessa algoritmer förhåller sig till varandra, 
när de kommer in i bilden, och vilka operativsystem som implementerar dessa. 



 

39  

 

Referenser 
 
Bernard, R. (1998) “The Corporate Intranet”, John Wiley&Sons, New York 
 
Bos, B. (1999) “XML in 10 points”, March 27, W3C 
http://www.w3.org/XML/1999/XML-in-10-points.html 
(Hämtat 2002-02-13) 
 
Box, D., Ehnebuske, D., Kakivaya, G., Layman, A., Mendelsohn, N., Nielsen, H., 
Thatte, S. och Winer D. (2000) “Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.1”, May 8, 
2000, W3C 
http://www.w3.org/TR/2000/NOTE-SOAP-20000508/ 
(Hämtat 2002-02-06)  
 
Curbera, F., Mukhi, N. och Weerawarana, S. (2001) “On the Emergence of a Web 
Services Component Model”, In Proc. Of the WCOP 2001 workshop at ECOOP 2001 
 
Damiani, E., De Capitani di Vimercati, S., Paraboschi, S. och Samarati, P. (2001) 
“Fine Grained Access Control for SOAP E-Services”, The tenth international World 
Wide Web conference on World Wide Web, April 2001, ACM  
 
Feldman, S. (2000) “The Changing Face of E-Commerce”, IEEE Internet Computing, 
4(3):82-84, 2000 
 
Fout, T. och Shelest, A. (2001) “Common Performance Issues in Network 
Applications Part 1:Interactive Applications” 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-
us/dnwxp/html/comperfnetapppt1.asp 
(Hämtat 2002-03-02) 
 
Gottschalk, K. (2000) “Web Services architecture overview. The next stage of 
evolution for e-business” 
http://www-106.ibm.com/developerworks/webservices/library/w-ovr 
(Hämtat 2002-02-03) 
 
Govindaraju, M., Slominski, A., Choppella, V., Bramley, R. och Gannon, D. (2000) 
”Requirements for and Evaluation of RMI Protocols for Scientific Computing”, In 
Proceedings of Supercomputing, November 2000, IEEE   
Kanalakis, Jr. John. (2002) ”Web services & Java Server Pages”, 
Dr. Dobb’s Journal, Januari 2002. 
 
Jain, R. (1991) ”The Art of Computer System Performance Analysis”, John 
Wiley&Sons, Inc., USA 
 
Microsoft, 2002 “Description of Windows 2000 TCP Features” 
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;q224829 
(Hämtat 2002-04-27) 
 



 

40  

Minshall, G., Saito, Y., Mogul, J. och Verghese, B. (1999) ” Application performance 
pitfalls and TCP's Nagle algorithm”, In Workshop on Internet Server Performance, 
Maj 1999. 
 
Patel, R. och Davidson, B. (1994) “Forskningsmetodikens grunder. Att planera, 
genomföra och rapportera en undersökning”, Studentlitteratur, Lund 
 
Ryman, Arthur. (2001) ”Understanding Web Services” 
http://www7.software.ibm.com/vad.nsf/Data/Document4362?OpenDocument&p=1&
BCT=3&Footer=1 
(Hämtat 2002-01-29) 
 
Sims, J. och Tikekar, R. (2001) ”An XML model for small business e-commerce”, 
The Journal of Computing in Small Colleges, Volume 16, Issue 2, January 2001, 
ACM 
 
Slominski, A., Govindaraju, M., Gannon, D. och Bramley, R. (2001) ”SoapRMI 
C++/Java 1.1: Design and Implementation”, Published In Proceedings of The 2001 
International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and 
Applications (PDPTA’2001), June 25-28, 2001 
 
Snell, J., Tidwell, D. och Kulchenko, P. (2001) ”Programming Web Services with 
SOAP”, O’Reilly, 1st Edition, USA 
 
Stevens, W. (1997) “UNIX Network programming: Networking APIs”, Prentice Hall 
 
Wolter, R. (2001) “XML Web Services Basics” 
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-
us/Dnwebsrv/html/webservbasics.asp?frame=true 
(Hämtat 2002-02-12) 



 

  

 


