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Sammanfattning 
Detta examensarbete behandlar Service Oriented Architecture (SOA) och dess 
implementeringar Jini och Web services. SOA beskriver hur applikationsintegration 
mellan olika plattformar skall ske och innebär att applikationer designas som tjänster 
för att enkelt integreras med andra applikationer. Dynamisk lokalisering av tjänster 
via en registertjänst används för att applikationer skall finna andra applikationer. 

Vi designar och implementerar en mekanism i Web services som gör det möjligt 
att byta en tjänst under exekvering. Ett sådant byte kan vara  intressant av två skäl, 
tjänster kan registreras utan att vara tillgängliga, eller att det uppstår ett fel under 
exekvering som gör att tjänsten blir otillgänglig. 
 
Abstract 
This degree project is about Service Oriented Architecture (SOA) and its 
implementations Jini and Web services. SOA is a description of how application 
integration between different platforms can be carried out by designing applications 
as services, which implies an easier integration with other applications. Dynamic 
location of services is carried out by consultation with a register service so that 
applications can find other applications. 
 We design and implement a mechanism in Web services that makes it possible to 
change service during execution. A change of service can be interesting for two 
reasons, the service might be registered but not available or there might be some sort 
of fault during execution that makes the service unavailable.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Kommunikationen mellan två applikationer var till en början extremt komplex. I takt 
med nätverkets utveckling var det möjligt för två eller flera applikationer att 
kommunicera med varandra främst genom ”sockets”. En socket är en abstraktion av 
en mottagare till vilken en applikation kan skicka data över ett nätverk med hjälp av 
”send” och ”receive”. Att utnyttja dessa anrop ger inte transparensen som är 
önskvärd. Ett transparant system är ett system som presenterar sig själv till dess 
användare och applikationer som om det vore ett enda system [Tanenbaum, 2002]. 
Anledningen är att de inte döljer kommunikationen mellan två parter, varför 
”middleware” föddes.  

Middleware är mjukvara som sammanbinder två olika och separata applikationer. 
Det betyder att middleware fungerar som ett lim mellan två applikationer [webopdia]. 
Middleware sammankopplar två sidor av en applikation som kan skicka data 
sinsemellan. RPC (Remote Procedure Call) är ett exempel på ett middleware. Syftet 
bakom RPC var att program transparant skulle kunna anropa procedurer belägna på 
andra plattformar. De svåraste problemen med att integrera applikationer som är 
utvecklade med hjälp av olika middleware beror på att de är bundna till specifika 
plattformar [Nagappan, 2003].  

Begreppet distributed computing: ´´...  is a type of computing in which different 
components and objects comprising an application can be located on different 
computers connected to a network'' [webopdia], syftar till en värld av distribuerade 
applikationer. Applikationer där komponenter och objekt är designade för att enkelt 
kunna interagera med varandra trots skillnader hos olika plattformar. Det som önskas 
är interoperabilitet, det vill säga möjligheten för mjukvara och hårdvara på två olika 
plattformar att dela på data [webopdia]. 

Idag existerar det fortfarande många applikationer som inte är integrerade med 
varandra. Samtidigt som industrin kräver att applikationer skall kunna interagera med 
varandra trots skillnader i plattformar etc. Vilket har lett fram till något som kallas för 
Service Oriented Architecture (SOA). SOA betraktas som det senaste i utvecklingen 
av distribuerade system vilket innebär att mjukvarukomponenter, applikationer, 
objekt och processer från olika system kan publiceras och användas som tjänster. 
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1.2 Problemställning 
Vi anser att en tjänsteorienterad arkitektur uppfyller många fördelar, där i stort sett 
allt kan publiceras som tjänster för åtkomst av en klient. Det innebär att den som 
erbjuder tjänsten helt kan koncentrera sig på tjänstens implementering medan 
arkitekturen döljer interaktionen. 

Johan Hall konstruerade år 2001 en applikationstjänst med syftet att ett system 
med ett litet sekundärminne eller processorkraft skulle kunna få möjlighet att 
exekvera större och långlivade applikationer [Hall,2001]. Jiniteknologin bidrog till att 
klienten och applikationstjänsten kan lokalisera varandra på nytt trots ett 
nätverkshaveri. 

I dag är Web services på stark framfart och kan betraktas som det senaste inom 
distribuerade system. Genom en kort förstudie av Web services och Jiniteknologin, 
fann vi att Jiniteknologin hade ett sätt att hantera nätverksproblem, och att 
motsvarande inte finns i Web services. Problemen vi fann intressanta att undersöka 
vidare var: 
• Hur kan man lösa problemet med att Web service tjänster inte är   
 tillgängliga. 
• Hur löser vi olika scenarier med att olika komponenter kraschar på ett  
 sådant  sätt att det blir utan inblandning för användaren. 
• Att ta ett steg vidare och kunna byta tjänst och/eller leverantör till en  
 bättre fungerande utan att användaren ser detta. 

 
1.3 Syfte och mål 
Vi skall i detta examensarbete konstruera ett paket som en applikation kan använda 
för att bruka en Web service belägen hos en tjänsteleverantör. Paketet skall om 
tjänsten inte finns tillgänglig eller om tjänsten blir otillgänglig under applikationens 
livslängd dynamiskt kunna lokalisera en motsvarande tjänst och anropa den. 
 
1.4 Arbetsmetod 
Efter att ha gått kursen distribuerade system, vill vi fortsätta i denna riktning och 
fördjupa oss inom detta område. Vi fann ett tidigare examensarbete av Johan Hall 
som behandlade Jiniteknologin. Detta examensarbete demonstrerade att 
Jiniteknologin kan användas för att kontrollera nätverkets dynamiska natur. Vi har 
tänkt använda oss av Web services för att se om det går att åstadkomma samma 
funktionalitet. För att nå målen har vi tänkt skapa ett paket som tar hand om denna 
funktionaliteten, vilket kräver studier om både Jiniteknologin och Web services.  

 
1.5 Arbetsgång 
För att konstruera paketet behöver vi teoretiskt kunskaper av Jini och Web services. 
Vi har behov av en testmiljö för att implementera paketet i Web services 
exekveringsmiljö, testa paketet och tillsist utvärdera paketet. 
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1.6 Avgränsning 
Paketet är tänkt att undersöka om det är möjligt att göra så att Web service blir 
pålitligt när en tjänst används, dvs. att användaren inte behöver tänka på om tjänsten 
är i gång eller om tjänsten kraschar. Vi bedömer att följande ligger utanför området, 
därav avgränsar vi följande: 
• Säkerhet. Säkerhet innebär protokoll och mekanismer för autentisering och 
 tilltro. 
• ”Quality of Service” (QoS), innebär bland annat att tjänsten måste kunna begränsa, 
 alternativt lindra trycket när en tjänst utsätts för hög belastning. Avgränsningen är 
 gjord eftersom QoS knyts till servertjänsten och vår inriktning avser bara klienten. 
•  “Business-to-business” (B2B) och ”Enterprise business XML”, ebXML är 
 speciella standardiseringar som syftar till att göra det möjligt för organisationer att 
 skapa och beskriva förhållanden sinsemellan. 
 
 
1.7 Disposition 
Rapporten börjar med en beskrivning av Service oriented architecture (SOA), 
Jiniteknologin, samt Web services. För Jiniteknologin beskrivs de mekanismerna som 
karaktäriserar Jini, följt av ett konkret exempel på en applikationstjänst som 
förtydligar Jiniteknologins mekanismer. Stycket om Web services beskriver dess 
arkitektur samt beståndsdelarna, XML, WSDL, SOAP och UDDI. Det teoretiska 
avsnittet avslutas med ett problemförtydligande följt av en beskrivning av vår design 
och implementering samt testning av paketet. Rapporten avslutas med ett block 
bestående av utvärdering och resultat. 
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2. Moderna distribuerade system 
Detta kapitel beskriver service oriented architecture (SOA), Jiniteknologin samt Web 
services. 
  
2.1 Service Oriented Architecture 
Service Oriented Architecture (SOA) definieras som: ''SOA takes the existing 
software components residing on the network and allows them to be published, 
invoked and discovered by each other. SOA allows a software programmer to model 
programming problems in terms of services offered by components to anyone, 
anywhere over the network'' [Dearing, 2003]. 

Applikationer använder SOA:s arkitektur för att göra tjänster tillgängliga på ett 
nätverk. Tjänsterna definieras med hjälp av ett beskrivningsspråk och anropningsbara 
gränssnitt. Syftet med beskrivningsspråket är att tjänsten kan publiceras och anropas 
med hjälp av ett gränssnitt. Det anses mycket viktigt att de protokoll som ligger till 
grund för kommunikationen inte påverkar gränssnitten. Detta för att hålla gränssnitten 
plattformsoberoende så att en klient oberoende av apparat, kan lokalisera, anropa och 
använda sig av tjänsten. Exempel på apparater en klient kan använda är 
mobiltelefoner, Personal Digital Assistant (PDA), bärbara datorer med flera. 
Därutöver skall klienten inte ha stor kännedom om tjänstens implementering och 
tjänstens placering. 

 
2.1.1 Arkitektur och roller 
Tjänsteerbjudare Service provider, tjänsteförfrågare Service requestor samt 
tjänsteregister Service registry ingår samtliga i SOA:s arkitektur. Figur 2.1, SOA:s 
komponenter och dess roller. 

 
 

 
• Tjänsteerbjudaren ansvarar för att publicera en tjänstebeskrivning i 

 tjänsteregistret. 
•Tjänsteregistret är ett register som tillhandahåller möjligheten att hitta tjänster 

 för tjänsteförfrågaren.  
•. Tjänsteförfrågaren är en del av en applikation som ansvarar för att hitta och 

 anropa tjänsten. Därefter binder tjänsteförfrågaren till tjänsten som fås från 
 tjänsteregistret. 

 

Figur 2.1 SOA:s komponenter och deras roller. 
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2.1.2 Arkitekturens komponenter 
Huvudkomponenterna i SOA är tjänst, meddelande och dynamisk upptäckt. Nedan 
kommer en beskrivning av komponenterna. 

•En tjänst (service) är en funktion som tillgodoser ett specifikt behov. En tjänst 
 har tre egenskaper: En klient kan oberoende av placering,  operativsystem och 
 programspråk använda tjänsten. Tjänsten kan bli  dynamiskt lokaliserad och 
 anropad via ett tjänsteregister. En tjänst betraktas  som en egen enhet och 
 innebär att tjänsten sköter sitt egna underhåll.  

•Meddelanden. Kommunikationen mellan en tjänsteerbjudare och en klient sker 
 genom meddelanden. Gränssnittet beskriver tjänstens beteende samt vad den 
 accepterar och vad den returnerar. 

•Dynamisk upptäckt. Genom registrering i tjänsteregistret görs en 
 tjänsteerbjudares tjänst tillgänglig. Tjänsteregistret organiserar ofta de olika 
 tjänsterna efter olika kriterier som kan användas av klienten vid sökning.  

 
2.1.3 Fördelar med Service Oriented Architecture 
Användningen av tjänsteregistret har många fördelar: dels stödjer arkitekturen stor 
skalbarhet, tjänster kan läggas till, tjänster kan tas bort samt tjänster kan uppdateras. 
Den svaga kopplingen mellan tjänsteförfrågaren och tjänsteerbjudaren medför att en 
klient fritt kan välja tjänst såväl som tjänsteleverantör via tjänsteregistret. 

En komponentbaserad mjukvara är en lösning för återanvändning och underhåll av 
diverse system [Alserin, 2004]. Komponenter är i det här sammanhanget små binära 
objekt eller program som fyller en specifik funktion och är designade på ett sådant 
sätt att de interagerar enkelt med andra komponenter och applikationer [webopedia]. 
Givetvis löser inte komponentsynen de problem som existerar i distribuerade system. 
Problemen som återstår är applikationsintegration på olika plattformar med olika 
protokoll, olika enheter och olika nätverk. Dock anses SOA som en lösning av 
ovanstående problem. 
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2.2 Jini  
Jini definieras som: ''… a Jini system is a distributed system based on the idea 
federating groups of users and the resources required by those users. The focus of the 
system is to make the network a more dynamic entity that better reflects the dynamic 
nature of the workgroup by enabling the ability to add and delete services flexibly'' 
[Dearing, 2003]. 

Med ”federation” menas att komponenterna i arkitekturen stödjer samma 
gränssnitt och är sammanlänkande med varandra. Det vill säga gränssnitten är helt 
implementerade i Java och transparant sammanlänkande för samtliga inblandade 
[Grosso, 2002]. Med Jiniteknologin kan användare, apparater och komponenter 
kopplas samman till ett dynamiskt distribuerat system med hög flexibilitet. Man säger 
att sammankopplingen skapar en Jinigemenskap av tjänster. Vilket innebär att 
gemenskapen gör det möjligt för en användare att både hitta och använda en tjänst, 
utan mänsklig inverkan. 

Jiniteknologin använder den dynamiska och flexibla naturen av underliggande 
nätverk. Ett nätverk som inte är pålitligt utan ständigt förändras. Jiniteknologin 
anpassar sig själv när tjänster läggs till och tas bort. Man säger att gemenskapen är 
självläkande. Självläkning innebär att Jiniteknologin försäkrar att tjänster tas bort 
automatiskt och på ett transparant sätt, med hjälp av så kallad leasing (beskrivs 
senare). Leasing medför att behovet av administration inte är stort. 

 
2.2.1 Arkitektur och roller 
Designmålen bakom Jini var [Waldo, 2001]: 

• Att användare på ett enkelt och säkert sätt kan dela på tjänster och resurser på 
 ett nätverk. 

•Erbjuda användare en enkel tillgång till resurser oavsett placering på nätverket. 
•Förenkla uppgiften att bygga, underhålla, designa och förändra nätverkets 

 tjänster. 
Det är Jiniteknologins underliggande infrastruktur som gör allt detta möjligt. Ett 
Jinisystem består av följande [Waldo, 2001]: 

•En mängd komponenter som möjliggör en infrastruktur för tjänster i ett 
 distribuerat system. Infrastrukturen utgörs av ett säkerhetssystem såväl som 
 protokoll för uppsökning och annonsering av tjänster. 

•En programmeringsmodell, API, som stödjer produktion av pålitliga 
 distribuerade  system. Den innefattar stöd för leasing, händelser och 
 transaktioner. 
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Figur 2.2, beskriver Jiniteknologins arkitektur bestående av en uppsökningstjänst, 
tjänst och en klient (klienten kallas i Jini för konsument, vi använder dock klient). 
Uppsökningstjänsten ansvarar för att hålla reda på de tjänster som finns i en 
gemenskap. En tjänst registrerar sig hos uppsökningstjänsten genom att först 
lokalisera uppsökningstjänsten för att erhålla uppsökningstjänstens proxyobjekt. 
Detta är möjligt eftersom uppsökningstjänsten är en tjänst även den, dock används ett 
särskilt protokoll för att hitta den. Uppsökningstjänstens proxyobjekt används av 
tjänsten för att registrera sitt proxyobjekt samt övriga attribut. Attributen beskriver 
vad tjänsten erbjuder, var den kan kontaktas och övrig information. Ett Proxyobjekt 
innehåller en lokal representation av det objekt tjänsten registrerar hos 
uppökningstjänsten.  När klienten vill kommunicera med tjänsten vidarebefordrar 
proxyobjektet förfrågningen till det riktiga objektet. Vilket innebär att proxyobjektet 
vet hur metodanropen vidarebefordras.  

Uppsökningstjänsten erbjuder en så kallad attributbaserad sökningsmekanism, där 
en klient med hjälp av en mall söker efter den tjänst som efterfrågas. Mallen är en del 
av Jiniteknologin och medför att klienten själv väljer vad den vill söka efter. Klienten 
får som resultat tillbaka en lista på registrerade tjänster. Varvid klienten väljer den 
tjänst som passar bäst och laddar ned motsvarande proxyobjekt. 

Istället för att konfigurera en klient med en välkänd adress används ”multicasting” 
för att lokalisera uppsökningstjänsten. Multicasting innebär att samma meddelande 
skickas till samtliga i gemenskapen. Meddelandet ber uppsökningstjänster att berätta 
var de är lokaliserade. Utan särskilda åtgärder fungerar multicasting enbart för ett 
lokalt nätverk (LAN). När uppsökningstjänsten startar annonserar den själv ut sin 
existens med multicasting. Används Jiniteknologin över ett WAN (Wide Area 
Network) krävs det att uppsökningstjänsten har en känd adress för multicasting. 

 
2.2.2 Kommunikation 
När klienten har laddat ned tjänstens proxyobjekt från uppsökningstjänsten kan 
klienten kommunicera med tjänsten. Vilket innebär att uppsökningstjänsten inte 
längre är inblandad. Dock kommer Jiniteknologins infrastruktur att informera om 
diverse händelser som en klient eller tjänst har registrerat sig på.  
 

Figur 2.2 Jiniteknologins arkitektur
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2.2.3 Leasing 
Leasing är den mekanism som ger Jiniteknologin sin självläkande mekanism. Leasing 
går att lösa genom att låta ett refererat objekt hålla reda på vem som refererar till det, 
så kallade referenslistor. Leasing är bekvämt att använda när refererade processer 
kraschar. När tiden löper ut blir referensen ogiltig och tas bort från listan. När listan 
blir tom kan objekt säkert tas bort, med hjälp av Javas skräpinsamlare. Konsekvenser 
av leasing är t.ex. vid registrering av en tjänst att uppsökningstjänsten lovar att göra 
sitt bästa för att hålla objektet associerat den förspecificerade tiden. Vilket inte alltid 
kan garanteras. 

 
 
2.2.4 Händelser 
Om ett proxyobjekt har händelser av intresse för klienter kan klienten registrera sig på 
proxyobjektet. Vilket medför att när händelsen inträffar, kommer de registrerade 
klienterna att bli underrättade. Objektet skickar med en fjärreferens till ett 
lyssnarobjekt som kan anropas när händelsen inträffar (sker med hjälp av Java RMI). 
Registrering på en händelse innebär alltid att leasing används. När tiden utgår 
kommer inte flera underrättelser att skickas till en registrerad klient. Att använda 
leasing medför att registreringar inte varar för alltid. Underrättelse om en händelse 
sker genom ett anrop på ett fjärrobjekt till lyssnaren som var registrerad för den 
händelsen. 

Varje process kan erbjuda en händelsetjänst som den tillåter en annan process att 
registrerar sig till för underrättelse. När händelsen inträffar, kommer ett anrop tillbaka 
att ske. Till exempel använder proxyobjekt i uppsökningstjänsten leasing, som 
medför att uppsökningstjänsten reflekterar nuvarande tillgängliga tjänster. När 
tjänster går med i gemenskapen eller lämnar den, signaleras händelser till de objekt 
som har registrerat intresse, t.ex. när nya tjänster blir tillgängliga eller gamla tas bort. 

 
2.2.5 Koordinationsmodell 
Jiniteknologins koordinationsmodell bygger på ”generative communication”, där 
underliggande komponenter är distribuerade och lägger tonvikten på hur 
koordinationen mellan komponenterna skall ske. Skillnad görs mellan beräkningar i 
processer och hur koordinationen och kommunikationen sker mellan processer. 
Huvudidén bakom modellen är att en samling av oberoende processer delar på en 
gemensam datarymd av tuppler utan att i förväg vara överens om tupplernas struktur 
[Tanenbaum, 2002]. Fördelen med detta är att processer kan specificera vilka värden 
av en tuppel som skall vara uppfyllda. Datarymden i Jini kallas för JavaSpace och 
innebär att två kommunicerande processer inte behöver exekvera samtidigt, samt att 
explicit adressering inte behöver ske.  
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2.2.6 Jiniteknologins fördelar och nackdelar 
RMI i kombination med Javas serialisering innebär att referenser (pekare) kan 
användas. RMI är implementerat med ett pålitligt kommunikationsprotokoll, TCP 
(Transmission Control Protocol), och innebär att applikationerna interagerar över en 
fast koppling utan att behöva ta hänsyn till förlorade meddelanden etc. 

Jiniteknologin inkluderar via Java en så kallad skräpinsamlare (garbage collector) 
som används för att frigöra objekt när objekt inte har några referenser kopplade till 
sig. Numera finns det även distribuerade skräpinsamlare som fungerar tillsammans 
med den lokala insamlaren. Skillnaden är att de arbetar med fjärreferenser istället för 
med lokala referenser. Dock kan man inte garantera när detta sker. 

Jiniteknologins infrastruktur kan via uppsökningstjänsten garantera att partiella fel 
upptäckts med hjälp av leasing. Ett partiellt fel inträffar när ett av programmen blir 
otillgängligt för övriga program. Detta kan inträffa när ett program har kraschat eller 
om nätverket har problem, t.ex. blivit uppdelat i två delar på grund av ett haveri. 
Detta gör att gemenskapen fungerar en längre period utan inblandning av en mänsklig 
administratör, samt möjliggör för skräpinsamlaren att göra sitt jobb. Leasing gör att 
det av misstag inte kan finnas något proxyobjekt registrerat hos uppsökningstjänsten. 
Däremot kräver leasing kräver mer programmering för sin funktion och därmed ett 
mer komplicerat program. Klienten måste visa ett större engagemang för tjänsten den 
använder och tjänsten måste hålla reda på vilka resurser den har beviljat. Detta för att 
kunna frigöra dem så snart en leasing har utgått. 

Genom att samtliga deltagare, klient, tjänsteleverantör och uppsökningstjänst 
samtliga använder Java-plattformen med samma gränssnitt erhålls en hög flyttbarhet. 
Flyttbarhet, portability, innebär att (samma) program kan exekvera på olika datorer 
[webopdia]. Däremot gäller den höga flyttbarheten bara så länge som Suns 
teknologier används, det vill säga Jiniteknologin bidrar inte till någon 
interoperabilitet. 

Den asynkrona rapporteringen av händelser gör att Jiniteknologin inte kan 
garantera att händelser levereras i den ordning de inträffar, samt att händelser inte kan 
genereras om ett partiellt fel uppstår. Anledningen till detta är att Jiniteknologins 
händelsemodell är designad för att fungera med vilken händelsekälla som helst. Det 
är möjligt för en applikation att själv implementera sin egna händelsehanterare för att 
få sin egen prägel på den. T.ex. om leverans i rätt ordning är önskvärt. Dock får 
applikationen själv anpassa sin implementering efter sitt behov. Detsamma gäller för 
feltolerans och för transaktioner. 
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2.3 Applikationstjänsten – ett exempel 
Detta stycke är ett exempel på hur Hall använde Jiniteknologins komponenter: klient, 
uppsökningstjänst samt tjänst. Halls problemformulering var att ”utveckla en 
applikationstjänst där en klient kan exekvera sin applikation”, utan att veta var den är 
lokaliserad. För att uppfylla problemformuleringen använde han sig av Jiniteknologin 
[Hall, 2001]. 

 
Figur 2.3 avbildar arkitekturen, bestående av en klient – server arkitektur och en 

uppsökningstjänst. Jiniteknologin användes för att klienten på ett transparant sätt 
skall kunna lokalisera och upprätta kommunikation med applikationstjänsten 
(tjänsten). När klienten vill kommunicera med applikationstjänsten konsulteras 
uppsökningstjänsten, som vidarebefordrar applikationstjänstens proxyobjektet till 
klienten.  

Hall har med sin applikationstjänst implementerat två användningssätt för en 
användare: 

• Klienten lagrar förkompilerade klassfiler i sekundärminnet som användaren 
 skickar till applikationstjänsten. 

• Användaren specificerar och skickar en URL (Uniform Recource Locator) 
 adress till en jar-fil som applikationstjänsten laddar ned för exekvering.  

 
2.3.1 Design, implementering och installation 
Design, implementering och installation av distribuerade applikationer leder ofta till 
separat kod för en klient, en server och konfigureringar av de båda [Grosso, 2002]. 
Beskrivningarna ges med hjälp av schematiska UML–diagram. Detta för att det är 
förståelsen för hur Jiniteknologin har använts som eftersträvas.  
 
Servern 
Servern, tjänsten, har följande struktur (figur 2.4 nedan). Interfacet API specificerar 
det API som klienten använder för att kommunicera med applikationstjänsten. API 
implementeras av klassen Proxy, vars syfte är tvåfaldigt: dels ärver klassen från 
interfacet Remote som ingår Java, samt är det objekt som registreras hos 
Jiniteknologins uppsökningstjänst. Vilket innebär att en klient kan finna 
applikationstjänstens proxyobjekt hos uppsökningstjänsten. Både Remote och API 
specificerar samma metoder, där Remote:s uppgift är att möjliggöra 

Figur 2.3 Halls arkitektur.
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fjärrkommunikationen. 
Master är applikationstjänstens huvudklass, den har till uppgift att skapa ett 

proxyobjekt samt övrig information till uppsökningstjänsten. Genom arv från 
BasicUnicastService fås den funktionalitet som Jiniteknologin kräver för tjänstens 
fjärrkommunikation. 

Vidare innehåller servern en kö där klienters förfrågningar placeras. Allt eftersom 
kön fylls, exekverar applikationstjänsten förfrågningar i en egen tråd. Genom att 
använda dynamisk klassladdning kan klientens applikation laddas in i 
applikationstjänstens JVM (Java Virtual Machine) för exekvering. Klassen 
BasicAdminService var tänkt att förse applikationstjänsten med ett grafiskt gränssnitt. 

 
Klienten 
Klienten bestod av två konkreta klasser och en abstrakt (figur 2.5 nedan). GUI:s roll 
är att ge klienten ett grafiskt användargränssnitt medan ServerAPI ansvarar för 
kommunikationen mot applikationstjänsten. Klassen Client består av två metoder, där 
en används för att informera en användare när en applikationstjänst har hittats, medan 

Figur 2.4 servens klassdiagram.
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den andra används för at informera när applikationstjänsten inte längre är tillgänglig. 
Vidare består Client av de tre ”inline” klasserna: upptäcktslyssnare, tjänstelyssnare 

samt applikationslyssnare. Tjänstelyssnaren informerar om händelser som berör 
applikationstjänsten, t.ex. om ”en ny applikationstjänst blir tillgänglig genereras en 
händelse och klient tar emot händelsen via tjänstlyssnaren och ... anropar metoden 
discovered så att det grafiska gränssnittet uppdateras” [Hall, 2001]. 
Applikationslyssnaren används för att kunna ta emot händelse från 
applikationshändelsen genom att klienten skickar med den till applikationstjänsten. 
Upptäcktslyssnaren söker efter uppsökningstjänster och installerar tjänstelyssnaren. 
Finns uppsökningstjänsten tillgänglig söks den igenom efter applikationstjänster. 

 

Applikationstjänsten och Jini 
I Halls fall måste klienten implementera funktionalitet som hanterar 
upptäcktsprocessen av en uppsökningstjänst, det vill säga sökning efter tillgängliga 
applikationstjänster samt nedladdning av proxyobjektet. 

Följande inträffar om applikationstjänsten av någon anledning avslutas vid t.ex. ett 
partiellt fel. När applikationstjänsten startas upp på nytt, kommer den återigen att 
registreras hos uppsökningstjänsten varvid denna meddelar att applikationstjänsten är 
uppe via tjänstelyssnaren. Dock har klienten ingen kontroll av sin applikation under 
uppstart. 

Om klienten och applikationstjänsten av någon anledning inte kan kommunicera 
med varandra kommer den uppladdade applikationen att fortsätta exekvera. Så snart 
som förbindelsen är återupprättad kan klienten kommunicera med 
applikationstjänsten. Dock kan applikationstjänsten förfrågas för att eventuellt förnya 
leasing vid långvarig avbrott såväl som mänsklig inblandning vid omstart. 

Avslutas klienten får den inte tillträdde till sin applikation. Givetvis kan den 
fortfarande finna applikationstjänsten via uppsökningstjänsten.  

Avslutas uppsökningstjänsten kommer den själv efter omstart att annonsera sin 
existens, varvid applikationstjänsten kan registrera sig själv, tack vare den 
självläkande mekanismen. 

Figur 2.5 klientens klassdiagram. 
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2.4 Web services 
World Wide Web consortium definierar Web services som: ''A Web Service is a 
software system identified by a URI, whose public interfaces and bindings are 
defined and described using XML. Its definition can be discovered by other software 
systems. These systems may then interact with the Web service in a manner 
prescribed by its definition, using XML based messages conveyed by Internet 
protocols'' [W3C]. 

Web services är kommunikation på en hög abstraktionsnivå som gör det möjligt att 
sammankoppla tjänster på flera olika nivåer. En tjänst kan vara att koppla ihop olika 
företagsprogram med olika implementeringar t.ex. ett kundregister vid en 
företagsfusion. Web services kan betraktas som det ”universella” verktyget för att få 
olika applikationer att kommunicera med varandra, utan tidskrävande anpassning av 
kod. Detta innebär att tjänsterna inte knyts till något operativsystem eller 
programmeringsspråk. 

Web services kommer från början ifrån Hewlett-Packard medan Microsoft 
fastställde namnet (1999). Tanken bakom Web services var från början att göra ett 
enkelt och okomplicerat protokoll för kommunikation. Modellen är att översätta data 
till XML-baserad text, transportera texten över nätverket, för att slutligen översätta 
texten tillbaka i det mottagande programmet. Idén att använda text för att 
kommunicera mellan datorer har gjorts med framgång med HTML. Det som får Web 
services att se lovande ut är att det finns en stor uppslutning från industrin, t.ex. IBM, 
Microsoft, Sun, med flera har samlats och accepterat de nya standarderna som 
formellt definieras av World Wide Web Consortium [WSCC]. 

Trots namnet behöver inte Web services använda en browser eller HTML 
[webopdia], utan medför en enhetlig tillgång av data mellan applikationer. Själva 
integrationen av applikationer sker med hjälp av XML, SOAP, WSDL och UDDI.  

 
2.4.1 Arkitektur 
Web services arkitektur baseras på SOA och Internetprotokoll, där applikationer 
inkapslas som tjänster och görs tillgängliga över ett nätverk. Arkitekturen 
konstruerades med vissa nyckelkrav, dock är Web services inte fullständigt 
implementerat än [Nagappan, 2003]. När Web services är fullständigt implementerat 
skall följande nyckelkrav vara implementerade:  

•Arkitekturen skall erbjuda ett universellt gränssnitt och en sammanhängande 
 modell för att definiera applikationer som komponenter och göra dessa 
 tillgängliga som tjänster. 

• Definiera en standardbaserad infrastruktur och protokoll för att stödja 
 tjänstebaserade applikationer över Internet. 

• Stödja en mångfald av tjänstescenarier och integrationer.  
• Möjliggöra publicering av tjänster till privata eller publika katalogtjänster. 

 Publiceringen innebär att användare kan lokalisera publicerade tjänster genom 
 att använda standardiserade mekanismer som definieras av 
 standardorganisationer. 

• Att när anrop sker, och när så behövs, tillgodo se bemyndigande, autentisering 
 och att andra säkerhetsmätningar sker. 

• Att möjliggöra interoperabilitet mellan applikationer skrivna i en mångfald av 
 programmeringsspråk. 
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För att klara av dessa krav består arkitekturen av tre logiska komponenter, figur 
2.6. Figuren beskriver komponenternas roller samt placering i Web services 
exekveringsmiljö [Nagappan, 2003]. 

 
Tjänstebehållare/exekveringsmiljö  
Tjänstebehållaren service container fungerar som Web service exekveringsmiljö på 
tjänsteleverantörens sida. Tjänstebehållaren definierar den miljö som erbjuds en 
klient som en behållare av gränssnitt. Detta genom att exponera komponenter av 
underliggande applikation, det vill säga de komponenter man vill erbjuda som en 
tjänst. Tjänstebehållaren främjar både tjänsteinstallation och tjänsteadministration för 
en administrerare. Därutöver hanterar den också registrering av tjänstebeskrivningar 
med ett tjänsteregister. 

Tjänstebehållaren implementeras vanligen av en plattformserbjudare. Där vissa 
erbjuder systemtjänster och API för enklare administration av tjänstebehållaren. 
 
Tjänsteregister 
Tjänsteregistret service registry används av tjänsteleverantörer för att registrera sina 
tjänster. Dess semantik är att fungera som en mäklare genom att erbjuda mekanismer 
för att publicera och lagra beskrivningar av tjänster. Därutöver definierar den en 
gemensam mekanism för tjänsteförfrågare att lokalisera och använda tjänster. 
 
Tjänstelevererare 
Tjänstelevereraren service delivery fungerar som tjänsteförfrågarens 
exekveringsmiljö. Den erbjuder mekanismer för att söka upp tjänster i registret och 
för att finna eftertraktad tjänst. När efterfrågad tjänst är lokaliserad innehåller 
tjänstelevereraren mekanismer för att anropa tjänsteleverantörens sida av 
exekveringsmiljön. 

Genom att exponera gränssnittens innehåll för en mångfald av applikationer, 
apparater och plattformar, betraktas den som en presentationsmodul. Denna modul 
kan sedan integreras med en applikation som ett API för att lokalisera, publicera och 
använda tjänster. 

Figur 2.6 Web services komponenter och dess roller. 
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Idag, har standardiseringen av teknologier kommit en bra bit på vägen. Nagappan 

[Nagappan, 2003] menar att en typisk arkitektur för Web service bygger på en de 
facto standard kallad WUST (WSDL, UDDI, och SOAP) som relaterar till varandra 
och kan kommunicera med varandra. Förutom WUST används XML genomgående 
som ett beskrivningsspråk. 

 
 

2.4.2 XML 
Web services är uppbyggt på XML, Extensible Markup Language, vilket precis som 
HTML är uppbyggt av taggar. Ett XML-dokument börjar med en starttagg och 
avslutas med en sluttagg. I figur 2.7 är brev ett exempel på det som brukar kallas för 
rottagen.  

 
Taggarna är självbeskrivande vilket innebär att definitionen, överföringen, 
valideringen och tolkningen värderas likartat på samtliga plattformar [webopdia]. 
XML struktureras genom att taggarna nästlas. Nästling innebär att en tagg är en del i 
en annan tagg och används för att beskriva protokollen i Web services. Valet av XML 
är gjort för att erhålla interoperabilitet mellan plattformar, därför används XML i all 
slags kommunikation. [Nagappan, 2003] 

 

<?xml version="1.0" ?> 
<brev> 
 <till>kalle</till> 
 <fran>sune</fran> 
 <meddelande> 
  jag mar bra hur har du det? 
  bert undrade något se de bifogade. 
  <bifogar>ska vi ga ut i kvall</bifogar> 
 </meddelande> 
 <ps> 
  skall vi med? 
 </ps> 
</brev> 

Figur 2.7 ett XML- dokument. 
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2.4.3 WSDL 
WSDL, Web services Description Language, är ett XML-format som beskriver 
interaktionen mellan två noder som operationer på meddelanden. Meddelandena är 
antingen dokumentorienterade eller procedurorienterade och beskrivna på ett abstrakt 
sätt. Procedurorienterade meddelanden innebär att två noder skickar meddelanden 
enligt mönstret: förfrågan - svar, medan dokumentorienterande meddelanden innebär 
att noderna skickar XML-baserade dokument till varandra. Operationerna är konkreta 
definitioner till hur meddelandet skall skickas, t.ex. som i procedurorienterade 
meddelanden. Dock är det bindningen som exakt avgör hur meddelanden skickas.   

När ett meddelande skickas till en mottagare binds det till ett konkret 
nätverksprotokoll och meddelandes format bestäms. WSDL är uttänjningsbart för att 
möjliggöra användningen av flera protokoll än vad som finns tillgängligt i W3C:s 
rekommenderade standard. ”WSDL service definition” möjliggör att man kan 
automatisera detaljerna som rör applikationens kommunikation. Som t.ex. automatisk 
generering av ett WSDL-dokument.  
 
WSDL-dokumentets struktur 
Ett WSDL-dokument är helt enkelt en implementering av definitioner där det finns ett 
rotelement och sex huvudelement. Rotelementet definitions innehåller samtliga 
element som beskriver en Web service. Dessutom definierar den de namnrymder som 
WSDL-dokumentet kan använda. En namnrymd används för att lösa eventuella 
namnkonflikter mellan WSDL-dokument. De övriga elementen är: 

• types Definierar de datatyper som används i meddelandet. 
• message  Representerar en logisk definition av datan som skickas. Den 

 innehåller minst ett part-element och specificerar namnet och 
 datatypen i meddelandet. 

• portType  Är en uppsättning av abstrakta operationer som refererar till ett in- 
 respektive ut-meddelande. 

• bindning  Specificerar ett konkret protokoll och dataformat. Är en 
 specifikation till de operationer och meddelande som specificeras av 
 en portType. Det vill säga en bindning specificerar hur en klient och 
 en tjänst skall skicka meddelande till varandra. 

• port  Är ett delelement i service och specificerar en adress för bindningen. 
• service  Används för att förena en grupp av relaterade adresser. Elementet 

 specificerar den URL-adress som klienter måste ha tillgång till för att 
 anropa och bruka en Web service. 
 
Det är viktigt att observera att WSDL-formatet inte introducerar ett nytt språk för 
typdefinitioner utan ser till att det finns ett behov av många olika typer och att det inte 
är rimligt att ett språk beskriver alla framtida behov. Utan istället tillåter formatet 
användningen av andra typdefinitioner. Detta gäller även för bindningar där det finns 
speciella bindningsmekanismer. Vanliga bindningsmekanismer är:  

• SOAP 1.2 bindning 
• HTTP GET / POST bindning 
• MIME bindning. 
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Bindningar 
I WSDL refererar termen bindning till den process som associerar ett protokoll eller 
dataformatets information till en abstrakt enhet t.ex. enheterna message, operation, 
eller porttyp. Vald enhet måste använda XML:s namnrymd som är skild från 
WSDL:ens.  

 
Typer 
Typelementet innehåller de datatypsdefinitioner som är relevanta för meddelandet. 
För att få maximal interoperabilitet och plattforms neutralitet väljer WSDL att 
använda XSD som ett rättesnöre för typsystemet. Dock går det även här bra att utöka 
till flera typer. Utökningen gäller generellt sätt för WSDL, det vill säga man kan 
utöka med det som man är i behov av.  
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2.4.4 SOAP 
SOAP, Simple Object Access Protocol, är en standard som definierar hur XML-
koden skall se ut inne i ett SOAP-meddelande men även hur fel skall hanteras med 
mera. SOAP är tänkt att vara ett lättviktsprotokoll som skall sköta kommunikationen 
mellan noder över Internet, på ett bestämt sätt. SOAP kan delas in i tre beståndsdelar: 
SOAP-meddelandet, SOAP remote procedure call (RPC) och SOAP-kodningsregler. 

 
SOAP-meddelande 
SOAP-meddelandet är ett XML-dokument bestående av datan som skall skickas. 
Data kan skickas med flera olika typer av protokoll, t.ex. HTTP, SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol) med flera. 

 

Meddelandet är uppbyggt av tre delar, ett ”envelope”, en ”header” samt en ”body” 
(figur 2.8), där envelope betraktas som förälder till headern och bodyn. Kuvertet 
bestämmer vad meddelandet skall innehålla samt hur det bör hanteras. Body-delen 
innehåller meddelandes data och huvudet kan innehålla information som inte är 
centralt för själva meddelandet. Figur 2.9 visar ett kod exempel. 

 

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-
ENV=”http://shemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”>
 <SOAP-ENV:Header> 
  ----------------- 
 </SOAP-ENV:Header> 
 <SOAP-ENV:Body> 
  ------------------- 
 </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
 

Figur 2.9 ett SOAP-meddelande. 

SOAP envelope

SOAP header        SOAP body 

Figur 2.8 ett SOAP-meddelande. 
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RPC 
SOAP specifikationen inkluderar en valbar definition om hur man skall inkapsla 
RPC-funktionalitet när man använder XML. RPC-orienterad kommunikation är bra 
när det gäller rent datautbyte. Dock finns det även Dokumentorienterad 
kommunikation, som har sina fördelar när det gäller stora volymer av data och kan 
betraktas som att skicka ett mail (asynkront), medan RPC är synkront. 

 
2.4.5 UDDI 
UDDI, Universal Description Disvocery and Integration är en specifikation av en 
tjänst som beskriver hur registrering av Web services ska ske samt mekanismer för att 
finna andra Web services. Detta inkluderar beskrivningar hur kategorisering av 
information om företag och var tjänstens gränssnitt finns. UDDI används för att 
tjänster skall gå att finna över Internet. Idag finns det flera som erbjuder tjänsten t.ex. 
Microsoft och IBM. Några av dessa register är sammanbundna så att det går t.ex. att 
hitta en tjänsteleverantör registrerad på IBM:s registertjänst när sökningen gjordes 
hos Microsofts registertjänst. 

UDDI beskrivs ofta som att den är indelad i tre kategorier. Dessa tre kategorier är: 
• white pages Vita sidorna beskriver ett företag. T.ex. företagets namn, adress, 

 hemsida etc. 
• yellow pages Beskriver företagstypen samt olika identifikationsnummer. 
• green pages Beskriver företagets Web services och hur man skall 

 kommunicera med dessa. De innehåller också en URL-adress 
 där WSDL-dokumentet kan erhållas. 

 
UDDI:s datamodell 
Datamodellen består av följande komponenter: 

• businessEntity  Toppen av strukturen som beskriver företaget på det sättet 
 företaget är registrerat. Alla andra delar av strukturen 
 refererar till denna. 

• businessService Namnet och beskrivningen av tjänsten. 
• bindingTemplate  Information om tjänsten inklusive tjänstens adress. 
• tModel Fingeravtryck på vad tjänsten erbjuder och som unikt 

 identifierar tjänsten. Komponenten används vid sökning på 
 toppnivå. 

• publisherAssertion  En relationsstruktur som förenar två eller flera 
 businessEntity. 

 
UDDI tillhör kärnan av Web service standarden. Den är designad för att använda 
SOAP-meddelanden och för att ge tillgång till WSDL-dokument. Registrering och 
uppsökning av tjänster kan antingen göras genom att använda ett webb-baserat 
gränssnitt, eller genom ett API som de olika leverantörerna erbjuder. 
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2.4.6 Utmaningar i Web service 
Trots att det mesta av grundfunktionerna redan är definierade, återstår det fortfarande 
en hel del att göra. [WSCC & Nagappan, 2003] definierar följande punkter som 
avgörande innan Web services kan betraktas som fullt implementerat. 

•Transaktioner och transaktionshantering. 
•Quality of Service (QoS), syftar till att en tjänsteleverantör måste kunna bedöma 

 pålitlighet och prestanda av tjänsten. Vilket innebär att underliggande 
 infrastruktur måste ha möjlighet att erbjuda mekanismer för att begränsa 
 trycket när en tjänst används under hög belastning samt ge möjligheter till 
 feltolerans. 

•Säkerhet. I och med att Web services använder det http-baserade protokollet är 
 en tjänst fullt tillgänglig på både gott och ont. För att göra en tjänst säker 
 måste autentiseringsmekanismer implementeras som standards. På grund av 
 vår avgränsning kommer inte säkerhet att beaktas något nämnvärt. 

 
2.4.7 Implementering av en Web service 
Detta stycke förklarar, i stora drag, hur en implementering av en Web service sker. 
Nagappan [Nagappan, 2003] menar att en implementering sker med följande sex 
bassteg, enligt figur 2.10. Skillnaden jämfört med CORBA eller RMI är att 
komponenterna binds dynamiskt under exekvering med hjälp av standardiserade 
protokoll. 

Figur 2.10. Anpassad från [Nagappan, 2003] 
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1.Tjänsteleverantören skapar tjänsten och installerar tjänsten i en tjänstebehållare 
 för att göra tjänsten tillgänglig. Tjänsteleverantören beskriver tjänsten i ett 
 WSDL-dokument. Beskrivningen innehåller tjänstens placering samt 
 definierar tjänstens operationer och kommunikationsmodell. 

2.WSDL-beskrivningen registreras av tjänsteleverantören i ett UDDI-register. 
3.Beskrivningen sparas i UDDI-registret som en mall för bindningen och URL-

 adressen till tjänstens WSDL-dokument. 
4.Tjänsteförfrågaren lokaliserar och identifierar efterfrågad tjänst i ett UDDI-

 register. Detta för att erhålla tillgång till bindningen och adressen till tjänstens 
 WSDL-dokument, beläget hos tjänsteleverantören. 

5.Genom bindningsinformationen kan tjänsteförfrågaren anropa tjänsteerbjudaren 
 och hämta WSDL-dokumentet. Därefter skapar tjänsteförfrågaren en klient-
 proxy applikation och förbereder kommunikation med tjänsteleverantören. 

6.Tjänsteförfrågaren kommunicerar med tjänsteerbjudaren genom att utbyta 
 meddelanden. 

 
Tjänstebehållaren och tjänsten 
Idag finns det inget standardiserat sätt att implementera och installera en tjänst på. 
Valet av plattform och tjänstebehållare är stort, där varje plattform använder olika sätt 
att definiera mappningen mellan en tjänstebehållare och dess tjänster. Dessutom 
skiljer sig serialiseringen (mappningen mellan XML och en datatyp), 
deserialiseringen samt optimeringar, för olika plattformar. Därför är utvecklingen av 
en tjänst i många fall utelämnad för att anpassa en tjänst till specifika krav för en 
tjänstebehållares plattform [Deitel, 2003]. 

Antalet plattformar som stödjer Web service är idag ganska många. Förutom 
tillgången till en tjänstebehållare existerar vanligen en mängd verktyg. Verktyg som 
används till och underlättar installation, administration samt testning av en tjänst. Till 
exempel används verktyget WSDL2Java (antingen statiskt vid en terminal eller 
dynamiskt i ett program) för att generera tjänstens kommunikationsstubbar. 

 
Tjänsteförfrågaren och klienten 
Hur tjänsteförfrågaren skapar en klient-proxy applikation för att förbereda 
kommunikationen med tjänsteleverantören har stor betydelse för den transparans man 
vill uppnå. I många fall är tjänsteleverantören och tjänsteförfrågare två skilda 
organisationer. När tjänsten har lokaliserats via UDDI-registret kan klienten 
programmeras på ett av nedanstående sätt för att interagera med tjänsten. 

• Statiska stubbar. 
• Dynamisk proxy. 
• Dynamic Invocation Interface (DII). 
 

Statiska stubbar 
Statiska stubbar betraktas som den enklaste programmeringsmodellen där en 
användare eller en organisation finner tjänsten genom ett särskilt program eller 
interaktion direkt med ett UDDI-register. Därefter skriver någon, användaren eller en 
tredje part, ett program för att interagera med tjänsten. Detta kräver dock att en stubbe 
måste generas och inkluderas i ett program, t.ex. genereras stubben med hjälp av 
verktyget WSDL2Java. 
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Dynamisk proxy 
En klient som baseras på denna programmeringsmodell gör det möjligt att anropa 
tjänsten dynamiskt utan att statiskt generera några stubbar. Däremot krävs det tillgång 
till WSDL-dokumentet, samt möjlighet att extrahera information. 

 
DII 
Detta interface gör det möjligt för klienten att dynamiskt lokalisera tjänster under 
exekvering och anropa tjänstens metoder. Klienten designas med hjälp av en mängd 
operationer och parametrar, samt möjlighet att specificera diverse sökkriterier. Vilket 
innebär att klienten kan anropa tjänsten utan kännedom om dess datatyper, objekt och 
returvärden. Detta genom den information som finns tillgänglig i WSDL-dokumentet. 
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3. Problemförtydligande 
Följande stycke förtydligar vår problemformulering samt syfte och mål. Stycket 
börjar med en kort sammanfattning av SOA följt av Jini och Web services. 

SOA är resultatet av en ökad efterfrågan för applikationsintegration som 
komponenter mellan olika plattformar och olika nätverkstopologier. För att detta ska 
var möjligt låter SOA en tjänst (ett specifikt behov designat för att enkelt interagera 
med andra komponenter eller applikationer) publiceras, lokaliseras och brukas. 
Tjänsten definieras och publiceras genom ett anropningsbart gränssnitt. Tjänsten 
lokaliseras dynamiskt under exekvering via ett register. Syftet är att tjänsten skall 
kunna användas oberoende av dess placering, programspråk och operativsystem. 
Efter lokaliseringen kommunicerar klienten och tjänsten genom meddelanden. 

Eftersom både Jini och Web services betraktas som implementeringar av SOA 
sammanfattar vi och jämför skillnaderna mellan Jini och Web services utifrån 
komponenterna tjänst, meddelanden och dynamisk upptäckt. 
 
Tjänst och meddelanden 
Både i Jini och i Web services definieras en tjänst av ett anropningsbart gränssnitt. 
Gränssnittet i Jini representeras av ett proxyobjekt medan gränssnittet i Web services 
utgörs av ett WSDL-dokument. Dokumentet beskriver hur interaktionen skall ske, 
med vilket protokoll kommunikationen skall ske, vilka datatyper som skall användas, 
returvärden med mera. Till skillnad från WSDL-dokumentet är proxyobjektet en del 
av interaktionen. Interaktionen innebär att proxyobjektet vet hur metodanropen 
vidarebefordras till det riktiga objektet, det vill säga vilken metod som skall anropas, 
metodens returvärde och datatyper. 

I Jini sker kommunikationen genom metodanrop via proxyobjektet medan den i 
Web services sker genom XML-baserade SOAP-meddelanden. För de båda gäller det 
att meddelanden kan skickas som RPC-orienterade (Java RMI för Jini) eller som 
dokumentorienterade (Java Mail för Jini). RPC-orienterade meddelanden innebär att 
två noder kommunicerar med varandra synkront, med relativt liten mängd data i 
meddelandet. Medan noderna i dokumentorienterade meddelanden skickar dokument 
antingen synkront eller asynkront. 

Jiniteknologins infrastruktur garanterar att proxyobjektet kan användas oavsett 
plattform, det vill säga Jini erbjuder flyttbarhet. Dock är Jiniteknologin begränsat till 
programspråket Java och innebär att Jini inte bidrar till interoperabilitet. Web services 
garanterar interoperabilitet så länge som fördefinierade protokoll och datatyper 
används. 
 
Dynamisk upptäckt 
I Jini kan en tjänst lokaliseras dynamiskt under exekvering via uppsökningstjänsten. 
Lokaliseringen av tjänst sker genom en attributbaserad sökningsmekanism, som 
innebär att uppsökningstjänsten returnerar en lista av de tjänster som uppfyller 
efterfrågade attribut. Därefter selekteras och laddas tjänstens proxyobjekt ned, vilket 
innebär att tjänsten kan användas. 

I Web services lokaliseras en tjänst via ett UDDI-register. Lokaliseringen sker 
genom sökning i UDDI:s datamodell, vilket i sin enklaste form innebär att tjänsten 
lokaliseras genom tjänsteleverantörens namn eller tjänstens namn. När tjänsten har 
lokaliserats erhålls tjänstens WSDL-dokument genom tjänstens 
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bindningsinformation. Därefter kan kommunikation påbörjas. 
Till skillnad från Web services låter Jiniteknologins självläkande mekanism att 

ingen tjänst av misstag registreras hos uppsökningstjänsten, det vill säga 
uppsökningstjänsten återspeglar nuvarande registrerade tjänster. 
 
Förtydligande 
För att en tjänst i Web services i framtiden skall kunna användas som en komponent 
måste en Web service kunna beskrivas på ett sådant sätt att dess gränssnitt och 
semantik är läsbara av andra applikationer. Förutom registreringen av tjänsten måste 
det finnas övrig information som gör det möjligt att besluta om tjänsten skall 
användas eller ej. Detta genom att studera tjänsternas registrerade metadata. 
Metadatan kan t.ex. innehålla information som krävs för hur en tjänst skall brukas 
[Nagappan, 2003]. 

Det är alltså mängden metadata som anses vara det väsentligaste för att en 
komponent skall kunna ta beslut om en tjänst skall användas eller ej. Dock anser vi 
att idag måste en applikation anpassas efter en specifik tjänst. Vilket innebär att 
någon får kännedom av tjänsten, programmerar sin applikation, och använder tjänsten 
för att uppfylla ett särskilt behov. Därför anser vi att det vore bra med en mekanism 
som gör det möjligt att byta tjänst under exekvering. Detta till följd av att tjänster kan 
registreras i ett UDDI-register utan att vara tillgängliga. Ett annat tänkvärt scenario är 
att tjänsten av någon anledning kraschar under exekvering. Andra orsaker skulle 
kunna vara att applikationen finner tjänstens prestanda som alltför dålig. 

Otillgängliga men registrerade tjänster och partiella fel orsakade hos tjänsten leder 
till att ett byte av tjänst skulle vara av intresse. Vid detta tillfälle skall det om möjligt 
genomföra bytet på ett transparant sätt. Vi vill alltså konstruera ett paket som gör det 
möjligt om ett partiellt fel inträffar dynamiskt byta en tjänst. 
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4. Design och implementering 
Vår intention är att konstruera ett paket som en klientapplikation kan använda, för att 
bruka en Web service. Paketet skall om tjänsten inte finns tillgänglig, eller om 
tjänsten blir otillgänglig under klientens livscykel, dynamiskt lokalisera en 
motsvarande tjänst och anropa den. 

Från vår intention har vi definierat följande kravspecifikation: 
• Paketet skall lösa nätverksproblem.  
• Paketet skall lösa eventuella programfel hos tjänsten. 
• Paketet skall lösa nätverksproblem och programfel på ett transparant sätt. 

Med nätverksproblem menar vi fel som uppkommer i nätverket. Till exempel att 
nätverket av någon orsak har blivit uppdelat i två regioner A och B, så att paketet 
exekverar i region A och tjänsten i region B. Ett programfel uppkommer när tjänsten 
av någon anledning kraschar. När tjänsten kraschar kommer tjänsten att bli 
otillgänglig för paketet. Dock är både ett nätverksproblem och ett programfel per 
definition ett partiellt fel. När skillnaden mellan de båda inte är väsentlig kommer ett 
partiellt fel att användas. 

I båda fallen skall bytet av tjänst ske transparant under exekvering. Med 
transparant menar vi att en användare av paketet enbart skall erhålla vetskap av ett fel 
när det är nödvändigt, annars ansvarar paketet själv för felhanteringen. 

Utifrån ovanstående skall vi designa och implementera paketet och en tjänst som 
innebär att vi måste kunna identifiera både ett nätverksfel och ett programfel. Figur 
4.1, beskriver arkitekturen och specifikationen. Paketet skall på klientapplikationens 
vägnar söka i ett UDDI-register efter förspecificerade tjänsteerbjudare. Registret 
lokaliserar tjänsteerbjudare och returnerar URL-adresser till tjänsteerbjudarnas 
tjänster. Paketet selekterar en tjänst för anrop. Detta är det normala flödet, skulle 
något gå snett är det tjänstelevereraren uppgift att välja en annan tjänst eller 
tjänsteerbjudare. Dessutom är tjänsterna och dess tjänsteerbjudare är redan kända av 
paketet. Kommunikationen med registertjänsten sker för att lokalisera tjänsterna 
under klientens exekvering.  

Figur 4.1 paketets roll i Web services.
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4.1 Implementeringsmiljö 
Valet av plattform stod mellan Windows XP Home Edition och Universitets Solaris 
distribution. Eftersom lagringsutrymmena på våra användningskonton är starkt 
begränsade, innebär detta att installationer och konfigurationer kräver inblandning av 
behörig personal. Vilket vi ansåg krävde allt för mycket byråkrati och gjorde valet av 
plattform enkelt, Windows XP Home Edition.  

Valet av tjänstebehållare blev en kombination av Apache Axis och Apache 
Tomcat på grund av att de var gratis och de fanns beskrivna i vår litteratur. Axis 
integreras med Tomcat, där Axis fungerar som vår tjänsteerbjudares exekveringsmiljö  
och Tomcat som en server. Det vill säga inkommande förfrågningar tas emot av 
Tomcat och överlämnas till tjänstens implementering via Axis. Axis stödjer Java, 
vilket är ett programmeringsspråk vi är vana vid att använda. 

 
4.2 Tjänsteerbjudaren 
Följande beskriver tjänstens kravspecifikation, tjänstens design och tjänstens 
installation samt publicering. 

 
4.2.1 Tjänstens kravspecifikation 
Syftet med tjänsten var att tjänsten skulle användas under hela exekveringen, och 
mäta tiden för tjänstens utnyttjande. Kraven vi ställer på tjänsten är följande: 

• Tjänsten skall kunna simulera ett partiellt nätverkshaveri. 
• Tjänsten skall vara publicerad men oförmögen att svara på anrop. 
• Tjänsten skall även kunna fullfölja ett anrop. 

 
Första punkten innebär att när tjänsten används skall den plötsligt och utan förvarning 
bli otillgänglig. Medan den andra innebär att tjänsten skall verka tillgänglig utan att 
vara det. Och den sista är till för att visa att det går att göra ett korrekt anrop. 

 
4.2.2 Design av tjänsten 
Utifrån tjänstens kravspecifikation måste tjänsten vara designad så att tjänsten består 
av som minst två funktioner, vilket innebär att tjänsten måste designas så att någon 
form av beroende finns mellan det första och det andra anropet. Detta för att kunna 
simulera ett partiellt nätverkshaveri. För att kunna besvara problemställningen anser 
vi att vad tjänsten erbjuder inte är det väsentligaste så länge som kravspecifikationen 
är uppfylld. Vi bestämde oss för att skapa en tjänst TimeSession med syftet att i det 
första anropet starta en timer, för att i det andra anropet returnera tidsskillnaden 
mellan det första och det andra anropet.  
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Tjänstens interface 
Metoden start används för att starta timern, medan stop används för att beräkna 
tidsskillnaden. 
 
Tjänstens implementering 
Implementering av tjänsten var rakt på sak. Vi specificerade interfacet TimeSession 
(figur 4.2) i TimeSessionImpl. Vid exekvering av metoden start, registreras och 
sparas tiden för anropet. Vid exekvering av metoden stop beräknas och returneras 
tidsskillnaden. 
 
4.2.3 Tjänstens installation 
Efter det att tjänsten var implementerad måste den installeras i en tjänstebehållare. 
För att installera tjänsten i Axis, använde vi verktyget Java2WSDL, som genererar 
tjänstens WSDL-dokumentet, skelett samt installationsfiler till Axis. Skelettet 
används för att vidarebefordra förfrågningar till tjänstens implementering. 

Utöver tjänstens operationer skall det ingå vilken kommunikationsmodell som 
skall användas, dokumentdriven eller RPC. Vi valde RPC-modellen, för att den är 
bäst anpassad efter tjänstens specifikation, det vill säga eftersom mängden data som 
skickas är minimal. Valet av RPC-modellen innebär att paketet och tjänsten synkront 
kommunicerar och byter data med varandra.  

 
Publicering 
När tjänsten var installerad återstod det att göra tjänsten tillgänglig för 
tjänstelevereraren. Vilket innebar publicering av tjänsten hos en mäklare. Vi valde att 
publicera tjänsten hos IBM:s testregister version två. Testregistret krävde registrering 
av en tjänsteleverantör innan tjänsten kunde registreras. Registreringen av tjänsten 
innebar publicering av en referens till tjänstens WSDL-dokument (Appendix B). 

Figur 4.2 tjänsten. 
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4.3 Tjänstelevererare 
Utifrån vår kravspecifikation har vi identifierat följande paket för tjänstelevereraren: 
ServiceManager, UDDIManager samt ConfigurationManager (figur 13).  

 
Figur 4.3 beskriver en applikation som skall använda tjänstelevereraren. När 
applikationen anropar tjänstelevereraren i steg 1, hämtar ServiceManager adresser till 
tjänsternas WSDL-dokument i steg 2, detta via UDDIManager. ServiceManagern 
selekterar en tjänst för anrop i steg 3, och anropar tjänsten som får ett resultat vilket 
ges till applikationen i steg 4. 

 
4.3.1 Tjänstelevererarens komponenter 
Nedan beskrivs paketens identifierade roller och deras semantik. 

 
ServiceManager 
En applikation använder ServiceManager (SM) för att använda tjänsten. Det vill säga 
SM specificerar tjänstelevererarens API. SM ansvarar för hämtning av WSDL-
dokument med hjälp av information från UDDIManagern, samt anrop av tjänsten och 
mottagandet av tjänstens eventuella returvärden. 

 
UDDIManager 
UDDIManager (UM) ansvarar för kommunikationen med ett UDDI-register och 
selekterar tjänster. Om en tjänst, via anrop från ServiceManager, inte är tillgänglig 
eller blir otillgänglig under exekvering ansvarar UM för att hämta en ny tjänst. 
Selekteringen av en ny tjänst, kan antingen göras från samma tjänsteerbjudare eller 
hos en annan tjänsteerbjudare.  

Figur 4.3 paketets flöde. 
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ConfigurationManager 
ConfigurationManager (CM) syfte är att konfigurera tjänstelevereraren med relevanta 
parametrar. Vilka är: 

• Den tid som ServiceManager skall vänta innan en tjänst betraktas som 
 otillgänglig.  

• Specificerar vilket UDDI-register som UDDIManager skall kommunicera 
 med. 

• Specificerar vilken eller vilka tjänsteerbjudare som önskad tjänst finns 
 tillgängliga hos. 

• Specificerar beslutsordning för selektion. 
 
4.3.2 Design av ServiceManager 
Följande flöde användes vid design av paketet ServiceManager (SM): 

Klientapplikationen anropar en metod startService. startService får tillgång till ett 
specifikt WSDL-dokument. Med hjälp av detta dokument kan tjänstens metod 
anropas. För att implementera flödet måste stubbar dynamiskt genereras för anrop av 
tjänsten. ServiceManager måste kunna upptäcka när ett partiellt nätverkshaveri 
inträffar. DII gör det möjligt för SM att dynamiskt lokalisera och anropa en tjänst 

under exekvering. Ett partiellt nätverkshaveri upptäcks genom att begränsa tiden för 
ett anrop. Om tjänsten inte har svarat inom en viss tid, kan SM konstatera att ett 
partiellt nätverksfel kan ha inträffat. Dock krävs det att tjänsten är designad så att ett 
returvärde alltid ges. Utifrån ovanstående har vi identifierat följande klasser, figur 
4.4: 

 
• ServiceManager. Klientapplikationen startar tjänsten genom att anropa metoden 

 startService, som erhåller ett WSDL-dokument från uddiManager.Tjänsten 
 anropas med hjälp av WSDL2Java. 

• WSDL2Java. Vid instansiering skapas och sätts de parametrar som krävs för att 
 skicka ett meddelande. Oavsett funktion skapas en instans av Parent 
 respektive Invoke. 

Figur 4.4 SM:s klassdiagram. 
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• Parent och Invoke. Invoke anropar tjänsten, och går allt bra ansvarar Invoke för 

 att meddela Parent. Går det inte bra hinner Parent vakna innan anropet har fått 
 svar, och avslutar Parent och kastar ett fel. 

• ServiceConstants syfte är att bidra med förspecificerade parametrar till 
 klasserna i paketet. 

 
4.3.3 Design av UDDIManager 
Följande flöde användes vid design av paketet UDDIManager (UM): 

UDDIManagers syfte är att via ett UDDI-register lokalisera en tjänst WSDL-
dokument hos en specifik tjänsteerbjudare. Om ServiceManager under exekvering 
konstaterar att en tjänst inte kan användas, ansvarar UDDIManager för att lokalisera 
en ny tjänst. JAXR är ett API Sun erbjuder för att på ett enhetligt sätt kommunicera 
mot ett UDDI-register, där QueryManager sköter omvandlingen från metoder i API:et 
till förfrågningar mot ett specifikt UDDI-register. Utifrån detta har vi identifierat 
följande klasser, figur 4.5. 

 

• UDDIManager. Erbjuder metoden getService för ServiceManager. UM 
 erhåller samtliga tjänster hos en leverantör och returnerar tjänstens WSDL-
 dokument. Den ansvarar för att byta leverantör vid behov. 

• UDDISearch. Skapas när UDDIManager begär en sökning. En instans av 
 UDDIConnection skapas och sökfrågan formuleras. Från UDDIConnection 
 erhålls en queryManager som omvandlar sökfrågan till den specifika formen 

Figur 4.5 UM:s klassdiagram.
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 som testregistret kräver.  
• UDDIConnection. Ansvarar för att skapa en JAXR-koppling gentemot UDDI-

 registret. 
•  UDDIConstants. Innehåller de parametrar UDDISearch behöver för att 

 kommunicera med UDDI registret, t.ex. en tjänsteleverantörs namn. 
 

4.4.4 Design av ConfigurationManager 
Vi har valt att inte implementera ConfigurationManager på grund av att vi betraktar 
tjänstelevereraren som en prototyp, samt brist på tid. Målet med 
ConfigurantionManager var att erbjuda användaren en interaktiv selektionsprocess av 
tjänster, där en användare kan specificera de parametrar som både UM och SM 
använder sig av. Exempel på parametrar är vilket UDDI-register som skall 
konsulteras av UDDIManagern, vilka tjänsteleverantörer och tjänster som 
klientapplikationen skall använda. Vi bedömde detta som fullt genomförbart, 
eftersom WSDL-dokumentet innehåller all nödvändig information för generering av 
koden som sätter en tjänsts funktionsnamn, samt tjänstens in- respektive ut-
parametrar. 

 
4.4.5 Felhantering 
Både UDDIConstants och ServiceConstants innehåller definitioner på de fel som kan 
genereras under exekvering. Anledningen till designen var att slippa specialkoda 
felhanteringen. För klientapplikationen innebär detta att felhanteringen blir en del av 
ServiceManagerns API. Feldefinitionerna gör att klientapplikationen måste ta beslut 
när fel inträffar. Det enda som krävs av klientapplikationen är att den fångar felen när 
de inträffar, tar reda på vilket fel, samt vidtar åtgärder. 

Nedan kommer en förklaring av de fel vi definierade samt när de inträffar. 
• Ett FatalException inträffar när varken tjänsteleverantör eller tjänst kan 

 lokaliseras. 
• Ett StartException inträffar när tjänstens startmetod inte kan anropas eller om 

 tjänsten har havererat. 
• Ett StopException inträffar när tjänstens stopmetod inte kan anropas eller om 

 tjänsten har havererat.  
•  Ett BuisnessException inträffar om tjänsteleverantören inte finns, eller om 

 tjänsteleverantören inte har fler tjänster. 
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4.5 Testning 
För att se om vi uppfyllde uppställda mål, tittade vi på möjliga fel som kan inträffa 
när tjänstelevereraren används. Ett av de vanligare felen är att tjänsten är registrerad 
men inte tillgänglig. Detta valde vi att testa genom att det inte går att hitta 
leverantören, samt genom att en leverantör inte har några tillgängliga tjänster. 
Resultatet var att i första hand byta tjänst hos leverantören och i andra hand byta 
leverantör, som fungerade på ett bra och tillförlitligt sätt. 

Ett annat problem som kan uppstå är att startfunktionen slutar att fungera under 
anrop. Orsaken kan vara ett nätverkshaveri eller att servern går ner (partiellt fel). 
Detta simulerade vi genom att låta tjänsten starta en timer för att fördröja svaret. 
Detta kan även simulera att en tjänst är överbelastad eller att tjänsten har för dålig 
prestanda, vilket är en tillräcklig orsak till att byta tjänst. Vid detta tillfälle skulle 
paketet byta tjänst till en bättre fungerande tjänst, och som utföll till belåtenhet. För 
att testa att tjänsten går ner vid ett senare tillfälle satte vi även en timer på 
stoppfunktionen, på ett liknande sätt som för startfunktionen. Problemen som måste 
hanteras med vid detta tillfälle blir dock skilda från föregående, genom att det måste 
ske en ”recovery” eller att programmet avslutas. Detta skiljer sig från föregående 
testscenario, för här måste applikationen som använder paketet ta ett beslut. I vårt fall 
blev det att starta om exekveringen med de felaktiga tjänsterna borttagna. 

Vi testade även ett totalt nätverkshaveri genom att stänga ner vår server. Det som 
då hände var att användaren fick meddelande om att det inte var möjligt att använda 
tjänsterna. Vilket var det förväntade resultatet. 

Sammanfattningsvis klarade paketet dessa tester och även en normal körning utan 
komplikationer. 
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5. Resultat och utvärdering 
Syftet var att konstruera ett paket som en applikation kan använda för att använda en 
Web service belägen hos en tjänsteleverantör. Där paketet om tjänsten inte finns 
tillgänglig eller om tjänsten blir otillgänglig under applikationens livslängd 
dynamiskt skall kunna lokalisera en motsvarande tjänst och anropa den. Vi anser att 
paketet uppfyller syftet. Dock är paketet en prototyp, där det viktigaste är att påvisa 
att paketet kan lokalisera och välja en ny motsvarande tjänst om ett partiellt fel 
inträffar. Innan själva bytet kan göras måste paketet kunna identifiera en icke 
tillgänglig tjänst eller att en tjänst har blivit otillgänglig. För att påvisa att ett partiellt 
fel har inträffat använde vi en timer, medan en icke tillgänglig tjänst dels påvisades 
genom att stänga av servern samt genom att lokalisera en leverantör utan några 
tillgängliga tjänster. Tanken med detta var att när leverantören lades till var tjänsten 
tillgänglig. Bytet gick till så att paketet konfigurerades med en förspecificerad lista av 
leverantörer och dess tjänster. Där nästa leverantör i listan provades utifall ett fel 
inträffar. För fel som konstateras som icke allvarliga byter paketet tjänst utan 
användarens inblandning. Transparansen gäller för interaktionen med UDDI-registret 
och lokaliseringen av WSDL-dokument. 

Vi har använt tre statiska leverantörer som borde kunna lokaliseras dynamiskt och 
efter behov, vilket i dagsläget inte är möjligt. Dock, skulle det vara möjligt att låta en 
användare interaktivt via ConfigurationManager konfigurera tjänsterna paketet skall 
använda sig av. UDDI-registret har därför endast används för att erhålla 
tillgångstransparans (access transparency) för tjänsternas WSDL-dokument, som 
innebär att tjänsten kan byta placering utan att applikationen som använder paketet 
behöver ta hänsyn till detta. Därutöver tillhör UDDI-registret en av de komponenter 
som kan krascha, vilket vi valde att inte ta hänsyn till eftersom vi prioriterade 
interaktionen mellan paketet och tjänsten. Vi anser dock att risken för en UDDI 
krasch liten, eftersom registerna är replikerade hos flera aktörer, skulle paketet 
misslyckas med den ena skulle det vara möjligt att byta till en annan.   

Valet av utvecklingsmiljö gjorde att paketet testades på en maskin, det vill säga 
både tjänsten och paketet exekverade på samma maskin. Vilket underlättade 
testningen av tiden paketet skulle vänta innan paketet konstaterade att ett partiellt fel 
har inträffat. I verkligheten måste det till någon form av överenskommelse på hur 
länge paketet skall vänta. Därtill kräver upptäckten av partiellt fel att tjänsten alltid 
ger ett returvärde, vilket inte alltid är fallet. Speciellt när distribuerade system 
vanligtvis designas för att skicka så få meddelanden som möjligt. 

 
5.1 Besvarande av problemställning 
 
Hur kan man lösa problemet med att Web service tjänster inte är tillgängliga 
Problemet uppstår eftersom UDDI-registret saknar en mekanism som kontrollerar att 
tjänster är tillgängliga. Vårt sätt att lösa problemet var att ge tjänsten en begränsad tid 
att svara. När tiden gick ut löstes problemet genom att i första hand byta tjänst hos 
leverantören och i andra hand byta till samma tjänst hos en annan leverantör. 
 



37 

Hur löser vi olika scenarier med att olika komponenter kraschar på ett sådant sätt att 
det blir utan inblandning för användaren 
De komponenter som kan krascha är UDDI-registret, paketet samt tjänsten. Orsaken 
till en krasch är ett partiellt fel som innebär att komponenterna blir otillgängliga för 
varandra. Syftet med paketet var att kunna byta en tjänst om ett partiellt fel uppstod 
för tjänsten. Därför var vi tvungna att simulera ett partiellt fel. Simuleringen 
genomfördes genom att låta tjänsten starta en timer för att fördröja ett anrop. Det vill 
säga kommer svaret inte inom en tidsgräns konstaterar paketet att ett partiellt fel har 
uppstått och byter tjänst.  

Beroende på när ett partiellt fel inträffar blir konsekvenserna annorlunda. Inträffar 
felet i ett så tidigt skedde att tjänsten enbart har lokaliserats och inte används, byter 
paketet tjänst utan användarens vetskap. Skulle felet däremot uppstå mitt i en 
interaktion kommer paketet att överföra beslutet om fortsatt exekvering till 
applikationen som använder paketet. 

 
Att ta ett steg vidare och kunna byta tjänst och/eller leverantör till en bättre 
fungerande utan att användaren ser detta 
Ett byte av tjänst sker när ett partiellt fel har uppstått och beroende på när felet 
inträffar sker bytet på olika sätt. Inträffar felet tidigt, innan tjänsten har börjat 
användas, sker bytet utan användarens vetskap. Inträffar felet när tjänsten används är 
det upp till applikationen som använder paketet att ta beslut om fortsatt exekvering. 
Själva bytet av tjänst sker genom en fördefinierad lista av tjänster och 
tjänsteleverantörer. När felet uppstår konsulteras UDDIManager som väljer nästa 
tjänst i listan. UDDIManager bidrar därför till tillgångstransparans och medför att det 
inte existerar något beroende mellan tjänstens namn och dess placering. 
 
5.2 Förbättringsförslag 
För att paketet skulle kunna användas kommersiellt skulle det behövas ett sätt att 
selektera tjänster på, t.ex. efter kostnad, prestanda etc. Idag måste en applikation 
anpassas och konfigureras efter den tänkta tjänsten. Vilket vi gjorde genom att 
fördefiniera de leverantörer som paketet använder. Däremot bedömer vi det fullt 
möjligt att konfigurera paketet genom ett grafiskt användargränssnitt till 
ConfigurationManager. Vidare skulle vi kunna tänka oss att bland annat föra på 
kostnad och prestanda för tjänsterna och sedan under exekvering välja den tjänst som 
passar bäst, t.ex. bäst prestanda eller lägsta kostnaden.  

Tanken att en konsument skulle kunna komma åt tjänster där det finns behov av att 
två parter kommer överens om betalning och kostnader. I detta fall skulle man kunna 
tänka sig att en leverantör kommer överens med flera och sedan sälja tjänsterna 
vidare tillslutanvändaren. Detta skulle man kunna med paket om man kompletterade 
med autenticering. Den returnerade tiden kunde med hjälp av autenticeringen ligga 
tillgrund för betalningen. 

Vi anser att följande skulle förbättra paketet: 
• Implementering av en selektionsprocess. dels i UDDI, och dels i paketet som 

tillåter paketet att dynamiskt välja tjänst utifrån parametrar som t.ex. kostnad 
och prestanda. 

• Implementera ett grafiskt användargränssnitt till ConfigurationManager för 
konfiguration av de leverantörer och tjänster paketet använder. 
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• Specificera och implementera hur en överenskommelse av hur lång tid paketet 
skall vänta, innan paketet konstaterar att ett partiellt fel har inträffat. 
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Appendix A: Källkod 
 
Testprogram 
 
/** 
* Klassens uppgift är att testa tjänsteleveraren. 
* Flöde: 
* 1) En instans av ServiceManager skapas varvid 
* tjänsten lokaliseras och anropas. 
* 2) Resultatet tas om hand och skrivs ut. 
*/ 
 
import serviceDelivery.serviceManager.ServiceManager; 
public class testServiceDelivery { 

public static void main(String[] args) { 
//Skapa tillgång till tjänstelevereraren 
ServiceManager manager = new ServiceManager(); 
while (true) { 

try{ 
//Starta tjänsten 
System.out.println(manager.startService()); 

} 
//Om tjänsten inte kan användas hos någon leverantör, 
//avsluas programmet. 
catch (ServiceException e){ 
System.out.print(e.getMessage()); 
System.out.println(" The program will terminate"); 
System.exit(-1); 

} 
try{ 

//Stoppa tjänsten och redovisa använd tid. 
System.out.println(manager.stopService()); 
System.exit(0); //Normal avslutning 

} 
//Om stopptjänsten inte kan utföras. Körs programmet 
//från början. På beslut av applikationen. 
catch (ServiceException e){ 

System.out.println(e.getMessage()); 
continue; 

} 
} 

} 
} 
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ServiceDelivery 
 
ServiceException 
 
package serviceDelivery; 
/** 
* Tjänstelevererarens exceptions 
*/ 
public class ServiceException extends Exception { 

/** 
* @param error 
* Skapar ett exceptionobjekt med ett felmeddelande 
*/ 
public ServiceException (String error){ 
super(error); 
} 

} 
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ServiceManager 
 
ServiceManager 
 
package serviceDelivery.serviceManager; 
import serviceDelivery.ServiceException; 
/** 
* Tjänsteleverarens API. 
* Samordnar kommunikationen och koordinationen mellan 
klientapplikationen 
* och UDDIManager. 
* 
* Tjänsten startas med startService() och avslutas med 
stopService(). 
* 
*/ 
public class ServiceManager { 

private serviceDelivery.uddiManager.UDDIManager uddiManager; 
private WSDL2Java wsdl2java; 
public ServiceManager() { 
uddiManager = new serviceDelivery.uddiManager.UDDIManager(); 

} 
/** 
* Startar tjänsten. Returnerar ok om tjänsten kan anropas. 
* @return String meddelande 
*/ 
public String startService () throws ServiceException { 

while(true){ 
try{ 

String wsdl = uddiManager.getService(); 
wsdl2java = new WSDL2Java(wsdl); 
//Anropa tjänsten 
return wsdl2java.startService(); 

} 
catch(ServiceException e){ 

//Fel i start, pröva ny tjänst 
if(e.getMessage().equalsIgnoreCase 
 (ServiceConstants.STARTEXCEPTION)) 
continue; 
//Tjänsten går ej att använda hos denna tjänsteleverantör 

else if (e.getMessage().equalsIgnoreCase  
 (UDDIConstants.BUISNESSEXCEPTION)) 
 continue; 
//Finner ingen tjänst att använda (leder till att 
programmet avslutas). 
else 
throw new ServiceException  
 (UDDIConstants.FATALEXCEPTION); 

 } 
} 

} 
/** 
* Stoppar tjänsten. Returnerar tidsskillnaden. 
* @return 
*/ 
public String stopService() throws ServiceException { 

try{ 
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//stoppa tjänsten 
return wsdl2java.stopService(); 

} 
//Stopp fungerad ej som förväntat, vidarebefordra till 
klientapplikation. 
catch(ServiceException e){ 
 throw new ServiceException     
 (ServiceConstants.STOPEXCEPTION); 
} 

} 
} 
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WSDL2Java 
 
package serviceDelivery.serviceManager; 
import serviceDelivery.ServiceException; 
/** 
* Klassen förbereder anrop till en specifik tjänst, 
* mha WSDL-dokumentet. 
*/ 
public class WSDL2Java { 
private String wsdl; 
private Call call; 
private String namespaceURI; 
private QName stringQName; 
private Object[] inParams; 
public WSDL2Java (String urlWsdl) { 

wsdl = urlWsdl; 
/* Tjänstens URL */ 
String address = wsdl; 
/* Tjänstens namespace, löser namnproblem */ 
namespaceURI = "urn:time"; 
String[] s = wsdl.split("/" ); 
/* Tjänstens namn, alltid med ...Service */ 
String endpoint = s[s.length - 1] + "Service"; 
/* Interfaces namn */ 
String portName = "time"; 
try { 

/* Hämta fabriken */ 
ServiceFactory factory = ServiceFactory.newInstance(); 
Service service = factory.createService(new QName(endpoint)); 
//Skapa anropsobjektet 
call = service.createCall(new QName(portName)); 
call.setTargetEndpointAddress(address); 
call.addParameter("string1", stringQName, ParameterMode.IN); 
call.setReturnType(stringQName); 
inParams = new Object[1]; 
inParams[0] = new String(""); 
stringQName = new QName("http://www.w3.org/2001/XMLSchema", 
"string"); 

} 
catch (Exception e) { 

e.printStackTrace(); 
 } 
} 
/** 
* Anropar tjänsten. 
* @return String tjänstens resultat 
* @throws ServiceException startException 
*/ 
public String startService() throws ServiceException { 

//Sätter funktionsnamn 
call.setOperationName(new QName(namespaceURI, "start")); 
call.setReturnType(stringQName); 
//Skapa en tråd för anropet. 
Parent p = new Parent(); 
p.start(); 
//Låter huvudtrådet vänta här 
try { 

p.join(); 
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} 
catch (InterruptedException e){} 

//Om p.str är tom misslyckades startanropet 
if (p.str == null){ 
//Vidarebefodra 
throw new ServiceException 
 (ServiceConstants.STARTEXCEPTION); 

} 
return p.str; 

} 
/** 
* Avslutar tjänsten. 
* @return String tidsskillnad. 
* @throws ServiceException stopException 
*/ 
public String stopService() throws ServiceException { 

call.setOperationName(new QName(namespaceURI, "stop")); 
call.setReturnType(stringQName); 
Parent p = new Parent(); 
p.start(); 
try{ 
 p.join(); 
} 
catch (InterruptedException e){ } 

if (p.str == null){ 
 throw new ServiceException  (ServiceConstants.STOPEXCEPTION); 

} 
return p.str; 

} 
/** 
* Skapar två trådar, parent och invoke. 
* Parent startar invoke. 
* Invoke anropar tjänsten. Svarar tjänsten väcks parent upp (lyckat 
anrop). 
* Vaknar parent innan anropet har slutförts kastas stopException 
(partiellt fel). 
*/ 
public class Parent extends Thread { 
public String str = null; 
public Invoke i; 
public Parent(){ 
 i = new Invoke(this); 
} 

public void run (){ 
try{ 
 i.start(); 
 //Sover i en sekund 
 Thread.sleep(1000); 
 //Anropet misslyckades 
 i.stop(); 
} 
//Anropet lyckades. 
catch (InterruptedException e){ 
 } 

} 
} 
public class Invoke extends Thread { 

private Parent p; 
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public Invoke(Parent p){ 
this.p = p; 

 } 
public void run (){ 

//Anropa tjänsten. Väck parant om lyckat. 
try { 
 p.str = (String)call.invoke(inParams); 
 p.interrupt(); 
} 
catch (Exception e) {} 
} 

} 
} 
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ServiceConstants 
 
package serviceDelivery.serviceManager; 
/** 
* Definition av service fel 
*/ 
public class ServiceConstants { 
//Start fel 
public static final String STARTEXCEPTION = "startExeption"; 
//fel i stop 
public static final String STOPEXCEPTION = "stopException"; 
} 
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UDDIManager 
 
UDDIManager 
 
package serviceDelivery.uddiManager; 
/** 
* UDDIManager kommunicerar med IBMs UDDI-register 
* och används av serviceManager för att lokalisera 
* WSDL dokument. 
*/ 
import java.util.Collection; 
public class UDDIManager { 

private String[] urls; 
private int index, size, orgIndex; 
public UDDIManager() { 

//Max 20 tjänster per tjänsteleveratör 
urls = new String[20]; 
//Index på använd tjänst 
index = 0; 
//Antalet tjänster 
size = -1; 
//Index på använd tjänste leverantör 
orgIndex = 0; 

} 
/** 
* Hämtar en tjänst wsdl - dokument 
* @return String wsdl-dokument 
*/ 
public String getService()throws ServiceException { 

//Hämtar wsdl via tjänstleverantör 
if (-1 == size || (size +1) == index ) 
 return getNewService(); 
//Hämtar wsdl 
else 
 return urls[index++]; 

} 
/** 
* Söker i uddi och hämtar en tjänsteleverantör 
* med dess tjänster. 
* 
* @return String wsdl 
* @throws ServiceException 
*/ 
private String getNewService()throws ServiceException { 

//Slut på tjänsteleverantörer. Kastar fatalexception 
if (orgIndex == UDDIConstants.BUISNESSES.length) 
 throw new ServiceException(UDDIConstants.FATALEXCEPTION); 
 try { 
  size = -1; 
  index = 0; 
  //Sök tjänster 
  UDDISearch search = new UDDISearch(); 
  //hämta matchande tjänsteerbjudare 
  BulkResponse response = search.getOrganizations   
  (UDDIConstants.BUISNESSES[orgIndex++]); 
  //inträffade några fel 
  Collection exceptionCollection = response.getExceptions(); 
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  if ( exceptionCollection != null ) { //vilka fel inträffade 
  Iterator exceptions = exceptionCollection.iterator(); 
  while ( exceptions.hasNext() ) { 
  JAXRException exception = (JAXRException)    
  exceptions.next(); 
  exception.printStackTrace(); 
 } 
} 
//inga fel inträffade 
else { 
 Collection organizationCollection = response.getCollection(); 
 //hittades några tjänsteerbjudare 
 if ( organizationCollection == null || 
  organizationCollection.isEmpty()) { 
  System.out.println ("Searched: " + 
  UDDIConstants.BUISNESSES[orgIndex - 1] + ". No matching 
  organization found!"); 
  throw new ServiceException      
  (UDDIConstants.BUISNESSEXCEPTION); 
 } 
 Iterator organizations = organizationCollection.iterator(); 
 while ( organizations.hasNext() ) { 
  Organization organization = (Organization)    
  organizations.next(); 
  //erhåll tjänsternas URLer 
  urls = search.displayOrganization( organization ); 
 } 
} 
size = search.getNumberOfService(); 
//Tjänsteleverantören har inga tjänster 
if (size == -1) 
 throw new ServiceException(UDDIConstants.BUISNESSEXCEPTION); 
 return urls[index++]; 
} 
catch ( Exception exception ) { 
 throw new ServiceException(UDDIConstants.BUISNESSEXCEPTION); 
} 

} 
} 
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UDDISearch 
 
package serviceDelivery.uddiManager; 
import java.util.ArrayList; 
/** 
* Söker i IBMs test UDDI-register (version 2) 
* efter företag och tar fram dess tjänster. 
*/ 
public class UDDISearch { 

private BusinessQueryManager queryManager; 
private int index = 0; 
private String wsdl[] = new String[20]; 
public UDDISearch () throws Exception { 

//Skapar koppling till IBM uddi 
UDDIConnection registryManager = new UDDIConnection(); 
//Hämtar querymanager 
queryManager = registryManager.getBusinessQueryManager(); 

} 
//Söker via quarymanager i registret efter en tjänsteleverantör 
public BulkResponse getOrganizations(String organization) throws 
JAXRException { 

Collection qualifierList = new ArrayList(); 
qualifierList.add( FindQualifier.SORT_BY_DATE_ASC ); 
//organisationerna är definjerade i uddiconstants som söks 
efter. 
String pattern1 = organization; 
Collection namePatternList = new ArrayList(); 
namePatternList.add( pattern1 ); 
//Tar emot svaret. 
return queryManager.findOrganizations(qualifierList, 
namePatternList, null, 
null, null, null ); 

} 
//Visar företagsinformation: namn, id 
public String[] displayOrganization( Organization organization ) 
throws JAXRException { 

InternationalString name = organization.getName(); 
Key organizationKey = organization.getKey(); 
System.out.println( "\nOrganization name: " + name.getValue() ); 
System.out.println( "Organization key: " + 
organizationKey.getId() ); 
System.out.println ("Services: "); 
//Hämta tjänster 
Collection serviceCollection = organization.getServices(); 
Iterator services = serviceCollection.iterator(); 
while ( services.hasNext() ) { 
Service service = ( Service )services.next(); 
displayService( service ); 

} 
return wsdl; 

} 
//Visar tjänsteinformation 
private void displayService( Service service ) throws 
JAXRException { 

InternationalString name = service.getName(); 
InternationalString description = service.getDescription(); 
//Bindningar 
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Collection serviceBindingsCollection = 
service.getServiceBindings(); 
Iterator serviceBindings = serviceBindingsCollection.iterator(); 
while ( serviceBindings.hasNext() ) { 
ServiceBinding serviceBinding = ( ServiceBinding ) 
serviceBindings.next(); 
displayServiceBinding( serviceBinding ); 

} 
} 
// Access punkt (wsdl) 
private void displayServiceBinding(ServiceBinding serviceBinding ) 
throws JAXRException { 

String[] med = serviceBinding.getAccessURI().split("/" ); 
//tjänstens namn 
System.out.println( "\t " + med[med.length - 1] ); 
wsdl[index++] = serviceBinding.getAccessURI() + "?wsdl"; 

 } 
 public int getNumberOfService() { 

return --index; 
} 

} 
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UDDIConnection 
 
package serviceDelivery.uddiManager; 
/** 
* Klassens ansvar: 
* Skapar en koppling mot IBMs registertjänst 
* samt skapa tjänsteregistrets manager (ansvarar för kommunikation 
mot IBMs register). 
*/ 
import java.util.Properties; 
public class UDDIConnection { 

//interface för förfrågningar gentemot ett UDDI-register 
private BusinessQueryManager queryManager; 
//UDDI register URL (ibm) 
private String queryURL = UDDIConstants.queryURL; 
public UDDIConnection() throws JAXRException { 

//Skapa generisk koppling 
ConnectionFactory connectionFactory = 
ConnectionFactory.newInstance(); 
Properties properties = new Properties(); 
properties.setProperty("javax.xml.registry.factoryClass", 
"com.sun.xml.registry.uddi.ConnectionFactoryImpl" ); 
properties.setProperty("javax.xml.registry.queryManagerURL", 
queryURL ); 
//Sätt kopplingens egenskaper 
connectionFactory.setProperties( properties ); 
//Skapa koppling 
Connection connection = connectionFactory.createConnection(); 
//erhåll registrets referens 
RegistryService registryService = 
connection.getRegistryService(); 
queryManager = registryService.getBusinessQueryManager(); 

} 
/** 
* Returnera managern för tjänsteregistret 
* @return BusinessQueryManager manager 
*/ 
public BusinessQueryManager getBusinessQueryManager() { 
 return queryManager; 
} 

} 
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UDDIConstants 
 
package serviceDelivery.uddiManager; 
/** 
* Specificerar parametrar till UDDIManager. 
* Definition av uddi fel 
*/ 
public class UDDIConstants { 

//Adress till IBMs inquieryapi (kommunikation med IBMs 
UDDIRegister) 
public static final String queryURL = "http://www-3.ibm.com:80/" + 
"services/uddi/v2beta/inquiryapi"; 
//Tjänsteerbjudarnas organisationsnamn 
public static final String[] BUISNESSES = { "Fee2AB", 
"ExclusiveFeeAB", "FeeAB", "TullavgiftAB" }; 
// fel att det inte går att hitta tjänst 
public static final String FATALEXCEPTION = "fatalException"; 
//Hittar inte tjänsteleverantör 
public static final String BUISNESSEXCEPTION = 
"buisnessexception"; 

} 
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Appendix B: WSDL-dokument 
 
Tjänstens WSDL dokument 
 
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>  
- <wsdl:definitions targetNamespace="urn:time" 

xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" 
xmlns:impl="urn:time" xmlns:intf="urn:time" 
xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 
xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

- <!--  
WSDL created by Apache Axis version: 1.2RC3 
Built on Feb 28, 2005 (10:15:14 EST) 

  -->  
- <wsdl:message name="stopRequest"> 
  <wsdl:part name="in0" type="soapenc:string" />  

  </wsdl:message> 
- <wsdl:message name="startRequest"> 
  <wsdl:part name="in0" type="soapenc:string" />  

  </wsdl:message> 
- <wsdl:message name="stopResponse"> 
  <wsdl:part name="stopReturn" type="soapenc:string" />  

  </wsdl:message> 
- <wsdl:message name="startResponse"> 
  <wsdl:part name="startReturn" type="soapenc:string" />  

  </wsdl:message> 
- <wsdl:portType name="TimeSession"> 
- <wsdl:operation name="start" parameterOrder="in0"> 

  <wsdl:input message="impl:startRequest" 
name="startRequest" />  

  <wsdl:output message="impl:startResponse" 
name="startResponse" />  

  </wsdl:operation> 
- <wsdl:operation name="stop" parameterOrder="in0"> 

  <wsdl:input message="impl:stopRequest" 
name="stopRequest" />  

  <wsdl:output message="impl:stopResponse" 
name="stopResponse" />  

  </wsdl:operation> 
  </wsdl:portType> 
- <wsdl:binding name="timeSessionSoapBinding" 

type="impl:TimeSession"> 
  <wsdlsoap:binding style="rpc" 

transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />  
- <wsdl:operation name="start"> 

  <wsdlsoap:operation soapAction="" />  
- <wsdl:input name="startRequest"> 
  <wsdlsoap:body 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/s
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oap/encoding/" namespace="urn:time" 
use="encoded" />  

  </wsdl:input> 
- <wsdl:output name="startResponse"> 
  <wsdlsoap:body 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/s
oap/encoding/" namespace="urn:time" 
use="encoded" />  

  </wsdl:output> 
  </wsdl:operation> 
- <wsdl:operation name="stop"> 

  <wsdlsoap:operation soapAction="" />  
- <wsdl:input name="stopRequest"> 
  <wsdlsoap:body 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/s
oap/encoding/" namespace="urn:time" 
use="encoded" />  

  </wsdl:input> 
- <wsdl:output name="stopResponse"> 
  <wsdlsoap:body 

encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/s
oap/encoding/" namespace="urn:time" 
use="encoded" />  

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

  </wsdl:binding> 
- <wsdl:service name="TimeSessionService"> 
- <wsdl:port binding="impl:timeSessionSoapBinding" 

name="timeSession"> 
  <wsdlsoap:address 

location="http://127.0.0.1:8080/axis/services/tim
eSession" />  

  </wsdl:port> 
  </wsdl:service> 

  </wsdl:definitions> 
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