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Johdanto

1. JOHDANTO

Organisaatioissa tiedonvälitys kahden eri osapuolen välillä on usein hankalaa. Jokaisella on 
omat sähköiset tietojärjestelmänsä, mutta tietoa välitetään silti usein eri tavoin; postittamalla 

papereita, lähettämällä liitetiedostoja sähköpostilla tai siirtämällä tiedostoja tiedostojen 

siirto-ohjelmilla. Organisaatiot tarvitsevat tiedon välitykseen standardoituja menetelmiä, 

joilla tieto saadaan siirtymään suoraan jäijestelmästä toiseen ilman ihmisen käsin tekemää 

lisätyötä.

1.1. Tutkimusongelma

Edellisen ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan tietojärjestelmiä, jotka osaavat kommunikoida 

helposti verkon yli keskenään. Eri kehitysalustojen välinen ohjelmien integrointi on 

kuitenkin toistaiseksi ollut hyvin haasteellista.

EDI eli Electronic Data Interchange (suomeksi O VT eli organisaatioiden välinen 

tiedonsiirto) on yksi tapa välittää määrämuotoista tietoa sähköisesti. EDI rakentuu kolmesta 

osasta: esitystavasta, tiedonsiirrosta ja tietosisällöstä. Kyseessä on kuitenkin sähköinen 

tiedonsiirron tapa, ei niinkään vuorovaikutteisia järjestelmäriippumattomia sovelluksia 

mahdollistava järjestelmä. [1]

Koska vuorovaikutteiselle sähköiselle kommunikaatiolle on ilmennyt tarvetta, ovat monet 

tahot lähteneet yhdessä kehittämään uutta, järjestelmistä riippumatonta menetelmää tiedon 

välitykseen. Tuloksena on syntynyt uusia suosituksia ja osittain vanhoja standardeja 

hyödyntävä tekniikka, jolla toteutettuja sovelluksia kutsutaan web-palveluiksi1 (engl, web 

services). Lähtökohtana web-palveluiden kehitykselle voidaan pitää huhtikuuta 2001, jolloin 
IBM ja Microsoft käynnistivät puiteohjelman web-palveluiden kehittämiseksi [2]. Web- 

palveluiden voidaan sanoa olevan rajapintoja, jotka kuvaavat verkon kautta saavutettavissa 

olevien ohjelmien toimintoja ja hoitavat näiden ohjelmien tiedonvälityksen. Viestintään 

käytetään XML (Extensible Markup Language) -dokumentteja.

Nyt tarkoituksena on tutkia tämän uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia erilaisten 

palveluiden toteuttamiseksi. Erityisesti tutkitaan sitä, kuinka web-palveluiden tekniikka 

soveltuu tietokantapohjaisten palveluiden toteuttamiseen.

1 Liitteessä 1 on selvitetty suomenkielisen Web-pal velu -termin käyttöönottoa
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Johdanto

Seuraavassa laatikossa on esitetty pääkysymykset, joihin tässä tutkimuksessa pyritään 

hakemaan vastaukset.

1. Mihin web-palveluiden teknologia sopii?

2. Miten web-palvelut mukautuvat tietokantojen yhteyteen?

1.2. Työn tavoitteet

Työ käsittelee tarkemmin sitä, onko mahdollista ja järkevää toteuttaa web-palveluiden 

tekniikalla tietokantaan pohjautuvia palveluita, joissa käytetään SOAP (Simple Object 

Access Protocol) -rajapintaa [3] ja jotka on kuvattu WSDLllä (Web Services Description 

Language) [4]. Tällaisen jäijestelmän on tarkoitus toimia siten, että pohjalla on jokin 

tietokantajärjestelmä ja sen päälle rakennetaan web-palvelu, joka taijoaa haku- ja 
päivityskäskyjä tietokantaan.

Työn yhteydessä toteutetaan ja testataan kuvatulla tavalla pelimyyntipalvelu, joka näkyy 

käyttäjälle Intemet-portaalina. Tässä palvelussa asiakkaat voivat selata pelejä ja niiden 

tietoja sekä ostaa itselleen haluamiansa pelejä. Oston jälkeen asiakkaalle annetaan linkki, 

josta pelin voi ladata itselleen sekä koodi, jolla pelin saa otettua käyttöön. Ostaminen 

tapahtuu pankkien verkkomaksuja käyttäen.

Pelimyyntipalvelun toteutuksen lisäksi on tarkoitus käydä läpi ideaa siitä, voidaanko 

tällainen tietokantaan pohjautuva jäijestelmä toteuttaa yleisemmin web-palveluna. Onko siis 

teknisesti mahdollista ja taloudellisesti järkevää toteuttaa tulevaisuuden uusia palveluita 

varten web-palveluna järjestelmä, jolla voidaan luoda uusi halutunlainen tietokanta ja 
määrittää siihen kohdistuvia hakuja. Lisäksi työssä käydään vielä lyhyesti läpi olemassa 
oleman tietokantapohjaisen jäijestelmän muuttaminen web-palveluksi.

1.3. Työn rakenne ja laajuus

Työ jakautuu rakenteellisesti kahteen osaan. Ensin työn kiijallisessa osuudessa, luvuissa 2-5 

tutustutaan web-palveluiden taustoihin, teoriaan ja tekniikoihin. Työn ensimmäisessä osassa, 

luvussa 2 tutustutaan web-palveluiden kehitysarkkitehtuureihin. Tekniikoista keskeisimmät 

ovat SOAP ja WSDL. Niitä käsitellään tässä työssä molempia omina lukuina. SOAP

Antti Hyttinen: Tietokantapohjaisten järjestelmien toteutus web-palveluna 2



Johdanto

käsitellään luvussa 3 ja WSDL luvussa 4. Luvussa 5 selvitetään web-palveluiden 

tietoturvallisuutta.

Jälkimmäisessä eli käytännön toteutuksen osuudessa luvuissa 6 ja 7 tarkastellaan 
tietokantapohjaisten web-palveluiden toteutusta erilaisissa tilanteissa. Aluksi käydään 
lyhyesti läpi olemassa olevan tietokantapohjaisen palvelun muuttaminen web-palveluksi. 

Suurin kokonaisuus käytännön työstä on uuden tietokantapohjaisen web-palvelun 

toteuttaminen, testaus ja arviointi. Toteutusjäijestelmäksi on valittu verkkopelikauppa. 

Lopuksi käydään läpi mahdollisuutta siitä, voidaanko luoda jokin yleisempi konsepti 

tietokantapohjaiselle web-palvelulle sekä pohditaan web-palveluiden tulevaisuutta.

1.4. Tutkimuksen lähtökohta, menetelmät ja kulku

Tutkimuksen alussa perehdytään olemassa olevaan web-palveluita käsittelevään materiaaliin. 

Kootun materiaalin pohjalta kirjoitetaan työn web-palvelujen teorioita käsittelevä osuus.

Seuraavana vaiheena on tutustua eri ohjelmistoyritysten kehitysympäristöihin, joilla voidaan 
tuottaa web-palveluita. Näistä kehitysympäristöistä yritetään mahdollisuuksien mukaan 

saada käyttöön testiversioita ja etsitään kehitysympäristöihin liittyvää dokumentaatiota. 

Kerättyjen tietojen pohjalta koostetaan kokonaiskuva siitä, mihin tarkoitukseen 

kehitysympäristöt soveltuvat parhaiten ja kuinka eri tilanteisiin sopiva ympäristö tulee valita.

Tietoturvan osuutta ei ole syytä väheksyä, joten se käydään läpi web-palveluiden osalta. 

Tietoturvaselvityksen osa-alueita ovat käyttäjän tunnistaminen ja autentikointi, tiedon salaus 

ja suojaus, tiedon eheyden ja luotettavuuden varmennus sekä tiedon saatavuuden varmistus. 

[5]

Kun työn teoriaosuus on saatu valmiiksi, valitaan jokin kehitysympäristö ja yritetään 
toteuttaa sillä tietokantapohjainen web-palvelu. Jos toteutus onnistuu, luotua web-palvelua 
testataan eri näkökulmista.

Työn lopussa pohditaan web-palveluiden tulevaisuutta ja vedetään johtopäätöksiä kootun 

aineiston ja toteutetun järjestelmän pohjalta. Näin saadaan vastaus olennaiseen 

kysymykseen: Voidaanko ja onko kannattavaa toteuttaa tietokantapohjaisia järjestelmiä web- 

palveluina?
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Web-palveluiden tekniikat

2. WEB-PALVELUIDEN TEKNIIKAT

Web-palveluiden taustalle tarvitaan tekniikkaa. Jotta palvelut saadaan toimimaan sujuvasti 
eri osapuolien välillä, tarvitaan yhteinen kieli, jolla osapuolet voivat kommunikoida 

keskenään. Tätä varten tarvitaan tunnettujen ja laajalti hyväksyttyjen organisaatioiden 

tekemiä suosituksia ja standardeja. Tällaisia organisaatioita ovat mm. Intemet-suosituksia 

tuottava W3C (The World Wide Web Consortium) (http://www.w3.org). Internetiä 

kehittävä avoin yhteisö IETF (The Internet Engineering Task Force) (http://www.ietf.org), 

XML:ään pohjautuvia teollisuusstandardeja suunnitteleva ja kehittävä, voittoa 

tavoittelematon jäijestö OASIS (the Organization for the Advancement of Structured 

Information Standards) (http://www.oasis-open.org) ja yksityinen, voittoa tavoittelematon 

jäijestö ANSI (American National Standards Institute) (http://www.ansi.org), joka hallitsee 

ja ohjaa USA:n vapaaehtoista standardointia ja yhdenmukaisia arviointimenetelmiä.

Palveluiden tekemiseen taas tarvitaan kehitysympäristöjä. Web-palvelut ovat eräänlaisia 

rakennuspalikoita ja niiden toteuttaminen ei rajoitu mihinkään tiettyyn ohjelmointikieleen tai 

käyttöympäristöön. Täten useat ohjelmistoyritykset ovat lähteneet kehittämään omia 

kehitysympäristöj ään siten, että niillä voidaan toteuttaa web-palveluita. Tunnetuimpia web- 

palveluratkaisuihin mukaan lähteneitä ohjelmointiympäristöjä ovat mm. Microsoftin 

VisualStudio.Net, IBM:n WebSphere Studio ja Borlandin Delphi.

Tämän luvun kappaleissa käydään ensin läpi taustaa web-palveluista ja tarpeesta, joka niiden 

kehitykseen on johtanut. Sen jälkeen käydään läpi kaikki protokollat, jotka liittyvät web-

palveluihin. Viimeisenä kohtana selvitetään, millaisia arkkitehtuureja web-palveluiden 
tekemiseen on tarjolla ja käydään käpi eri kehitysympäristövaihtoehtoja. Tarkoitus on saada 
selville teknologiapuolella huomioitavia asioita web-palveluiden käytännön toteutuksia 
varten.
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2.1. Taustaa web-palveluista

Web-palvelut ovat sovelluskomponentteja, jotka tarjoavat tietoa ja palveluita verkon yli 
toisille sovelluksille käyttäen standardoituja protokollia [6]. Kun kehitetään uusia ohjelmia, 

niihin voidaan liittää näitä valmiita ohjelmien osia, web-palveluita.

Web-palveluille voidaan listata seuraavia tunnuksenomaisia piirteitä [7]:

• Web-pal velu on siten suljettu, että sen funktioiden toteutustapa ei näy ulospäin 
käyttäjälle.

• Web-palvelun funktioiden toteutuksen muuttuessa niiden kutsujen ei tarvitse 
muuttua.

• Web-palvelusta on olemassa kuvaus, jossa kerrotaan, kuinka sitä käytetään, eli 
on kuvaus funktioista ja niiden syöte-ja tulosteparametreista.

• Web-palvelussa käytetään avoimia ja standardoituja protokollia sovellusten 
väliseen tiedonsiirtoon.

Web-palveluihin voidaan laskea kuuluvaksi kolme eri osapuolta. 1) Palveluiden tarjoajat 

julkaisevat erilaisia web-palveluita. 2) Palveluiden käyttäjät liittävät web-palveluita omiin 

sovelluksiinsa. 3) Kolmas osapuoli toimii palveluiden tarjoajien ja käyttäjien välissä 
välittäen tietoa palveluiden olemassaolosta. Näiden kolmen osapuolen välillä voidaan nähdä 

toiminnot, joita ovat palvelun julkaiseminen, palvelun etsiminen ja palvelun liittäminen 

johonkin sovellukseen. Seuraava kuva havainnollistaa läpikäydyn asian selkeämmin. [8]

Palvelun
tarjoaja

Palvelun
käyttäjä

Palvelun
välittäjä

Kuva 1. Web-palveluiden käyttötavat.
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Viime aikoina kiinnostus web-palveluihin on kasvanut. Syy tähän on se, että on luotu uudet 

protokollat, jotka ovat riippumattomia 1 aitteistoalustasta, toimittajasta, ohjelmointikielestä 

sekä itse ohjelmallisesta toteutuksesta. Tällaisia protokollia ja kieliä ovat mm. myöhemmin 
tarkemmin esiteltävät SOAP-protokolla ja XML-kieli. [9]

Suurin etu standardoitujen rajapintojen avulla toteutetuissa sovelluskomponenteissa se, että 

niiden yhdistäminen toisiin sovelluksiin on suhteellisen helppoa ja säästää aikaa monin 

kertaisesti verrattuna aiemmin käytettyihin epästandardeihin menetelmiin, joissa molempien 
osapuolien piti käydä tapauskohtaisesti yhdessä läpi kaikki rajapinnat.

Kehitys web-palveluiden tekniikkaan ei ole tapahtunut yhdessä yössä, vaan sillä on ollut 

melko pitkä tie kuljettavanaan. Kehityskulun voidaan katsoa alkaneen jo Internetin 

alkuvaiheilta. Sieltä on hiljalleen edetty nykypäivän tarpeita vastaaviin teknologioihin.

Alussa oli pelkkä TCP/IP (The Transmission Control Protocol, RFC0761 / Internet Protocol, 
RFC0791) -yhteys. Tässä innovaatiovaiheessa siirrettiin tiedostoja FTPrllä (File Transfer 
Protocol, RFC0414), sähköposteja SMTPdlä (Simple Mail Transfer Protocol, RFC2821) ja 

tekstimuotoisia tietosivuja gophenlla (Internet Gopher protocol, RFC 1436). Kyse oli 

erilaisten yhteyksien luomisesta.

Seuraavana vaiheena voidaan pitää WWW:n (World Wide Web) läpilyöntiä ja siihen 

liittyvänä standardina HTML-kieltä (Hyper Text Markup Language, RFC28546) 

(http://www.w3.org/MarkUp/). HTML-kielellä voidaan toteuttaa erilaisia esityksiä, joita 

pystytään selailemaan WWW-selaimilla. WWW:ssä on myös mahdollisuus liikkua 

esityksestä toiseen niissä olevien linkkien avulla.

Nyt ollaan tulossa kolmanteen aikakauteen, jossa ei enää riitä tiedon ja esitysten selailu. 

Halutaan, että ohjelmat tulevat toimivaan verkon yli. Tähän ratkaisun antaa web-palveluiden 
tekniikka ja XML-kieli, joka avoimena standardina mahdollistaa tiedon välittämisen 
ohjelmien välillä, kuitenkin käyttäen jo olemassa olevia teknisiä perusratkaisuja.

Tärkeää on ymmärtää, että web-palveluilla tarkoitetaan koneiden välistä kommunikointia. 

WWW-sivut ja HTML-kieli on taas tarkoitettu koneiden ja ihmisten väliseen 

kommunikointiin. Joskus web-palvelua käytetään terminä harhaanjohtavasti myös 

tarkoittamaan jälkimmäistä kommunikointia.
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Seuraavassa kuvassa on tämä kehityskulku kuvattu graafisesti ajankulun suhteen.

Web-palveluihin johtanut kehityskulku

Yhteyksien luonti

Kuva 2: YVeb-palveluihin johtanut kehityskulku.

Yhteenvetona web-palveluiden taustasta voidaan sanoa, että se on kulkenut pitkän 

kehitystien ja on nyt kovaa vauhtia tulossa markkinoille. Erään käyttäjäkyselyn mukaan 

web-palveluiden tekniikkaa tullaan alkuvaiheessa käyttämään eniten erilaisten finanssi- 

palveluiden rakentamiseen, mutta se lienee vasta alkua tuleville mahdollisuuksille [10].
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2.2. Web-palveluihin liittyvät protokollat

Web-palveluihin liittyy useita protokollia. Näistä tärkeimmät ovat SOAP ja WSDL. Muita

ovat mm. XML, HTTP ja UDDI. Seuraava kuva esittää protokollien kerrostumista. 

Protokollapino ei ole aivan täsmällinen termi tässä yhteydesssä, mutta kuitenkin kuvaa asian 
jokseenkin hyvin.

Kuva 3: Protokollapino web-palveluiden tekniikasta.

Kappaleen seuraavissa alakohdissa on kuvattu tarkemmin kutakin edellä mainittua 

protokollaa ja niiden yhteyttä web-palveluiden tekniikkaan. [8]

2.2.1. HTTP

HTTP eli Hypertext Transfer Protocol, RFC2616 (http://www.w3.Org/Protocols/j on 

sovellustason protokolla jaetuille, yhteistoiminta- ja hypermediatietojärjestelmi 1 le. Kyseessä 
on kysely/vastaus -periaatteella toimiva protokolla. Asiakassovellus lähettää kyselyn 
palvelimelle, johon palvelin vastaa. [11]

HTTP:n get- ja post -metodeilla pystytään suoraan hoitamaan web-palveluiden 

vuorovaikutus, mutta se on kuitenkin melko yksinkertainen ja vaatimaton menetelmä. [8]

2.2.2. XML

XML eli Extensible Markup Language Protocol (http://www.w3.org/XML/) on 

merkkauskielen protokolla, joka perustuu metakieleen SGML (Standard Generalized
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Markup Language, ISO 8879) (http://www.w3.org/MarkUp/SGML/) ja on osajoukko 

SGML:ää. XML:n kehitys on aloitettu vuonna 1996 ja siitä tuli W3C:n suositus vuonna

1998. XML ei siis muodollisesti ole standardi. Tällä hetkellä uusin suositus on lokakuulta 
2000 ja sen versio on XML 1.0 (Second Edition). [12]

XML on alatason muotorakenne, joka kuvaa tieto-objektien luokan. Niitä kutsutaan XML- 

dokumenteiksi. XML-dokumentit sisältävät tallennusyksiköitä (entities), jotka taas sisältävät 

joko jäsennettyä tai jäsentämätöntä tietoa. [12]

XML:ää käytetään hyvin monissa eri asioissa ja ympäristöissä. Ainakin erilaisissa 

rakenteellisissa dokumenteissa, tietokantasovelluksissa, adaptiivisissa (käyttäjäympäristön 

perusteella mukautuvissa) sovelluksissa ja protokollien kehyksissä XML:n käyttö on yleistä 

ja tuntuu yleistyvän koko ajan lisää [9]. XML on lisäksi sellaista, että se on helposti niin 

ihmisen kuin tietokoneiden luettavissa.

Seuraavassa kuvassa on lyhyt esimerkki siitä, miltä XML-dokumentin rakenne näyttää.

<?xml version="l.0"?>
<!DOCTYPE autot SYSTEM "autot.dtd">
<!— XML-esimerkki myynnissä olevista autoista -->
<autot luokka="käytetyt">

<auto>
<merkki>Tyota</merkki>
<malli>Avensis</malli>
<vuosimalli>1999</vuosimalli>

<vari>Sininen</vari>
</auto>
<auto>

<merkki>Ford</merkki>
<malli>Focus</malli>
<vuosimalli>2000</vuosimalli»
<vari>Harmaa</vari>

</auto>
</autot>

Kuva 4: Esimerkki XML-dokumentin rakenteesta.
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Kuten edellisen kuvan esimerkistä nähdään, on XML selkeää esitystavaltaan ja melko paljon 

HTML:n kaltaista. Näkyvimmät poikkeuksen ovat siinä, että pääsääntöisesti XML:ssä on 

oltava aina sekä aloitus- että lopetustagit (esimerkiksi <auto> ja </auto>) ja että XML:ssä 

tagien määritystä ei tehdä automaattisesti, vaan dokumentin laatijan on ne itse määritettävä 
järkevästi [12]. XML-dokumentit ovat siis rakenteellisia ja niiden validiteetti (rakenteen 
oikeellisuus) on tarkistettavissa. Tarkistus XML-dokumentille on helpompi suorittaa kuin 

tarkistus HTML-dokumentille, koska XML-dokumenteilla on puurakenne.

2.2.3. SOAP

SOAP eli Simple Object Access Protocol (http://www.w3.org/TR/SOAP/) on sovellustason 

protokolla, jolla välitetään web-palveluita. SOAP:ia voidaan siis pitää uusimpana jäsenenä 

viestitason protokollien perheessä, johon kuuluvat mm. CORBA, DCOM, XML-RPC ja XP. 

[13]

SOAP on melko kevyt protokolla, joka käyttää XML:ää parametrien ja paluuarvojen 
koodaamiseen tiedon vaihdossa etäyhteyksien välillä [13]. Kyseessä on siis 

alustariippumaton protokolla, joka toimii liiman tavoin erilaisten monimuotoisten 

ohjelmakomponenttien välillä [14]. Yleisen tietoverkon läpi tämä XML-tieto välitetään 

esimerkiksi HTTPdlä (WWW) tai SMTPdlä (sähköposti) [13]. SOAP on hienostunut ja 

joustava tapa käyttää ohjelmien metodeja etänä, ainakin verrattuna HTTP:n kutsuihin [8].

SOAP tarjoaa yleisen menetelmän integroida palveluja Internetissä ja intraneteissä 

käyttöj äij este 1 mi s tä ja ohjelmointiympäristöistä riippumattomasti [15]. Sekä uudet että 

olemassa olevat sovellukset voivat kommunikoida keskenään [15]. Toisessa päässä voi olla

esimerkiksi CORBA:aan ja toisessa päässä DCOM:iin pohjautuva SOAP-yhteys [16]. Näin 
voidaan rakentaa palveluita, joissa koneet voivat kommunikoida keskenään verkon läpi [15].

SOAP useimmiten luottaa siirtomekanismina HTTP:hen. Tämä on eräs SOAP:n 

tärkeimmistä eduista, sillä palomuurit useimmiten sallivat HTTP-liikenteen, vaikka monet 

muut portit olisivat suljettuina. SOAP:ia voidaan käyttää paikoissa, joissa muut vastaavat 

protokollat eivät toimi. Toisaalta tätä asiaa voidaan pitää tietoturvariskinä. [14]

SOAP-viestit jakautuvat kahteen osaan: otsikkoon (header) ja runkoon (body). Viestissä 

runko on pakollinen. Otsikko on valinnainen eli sitä ei tarvitse välttämättä olla. Otsikko ja 

runko ovat kirjeen (envelope) sisällä. SOAP:ia käsitellään tarkemmin luvussa 3. [17]
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2.2.4. WSDL

WSDL eli Web Services Description Language (http://www.w3.org/TR/wsdn on XML- 

pohjainen kieli, joka määrittelee web-palvelut ja kuvaa, kuinka niitä voidaan käyttää. WDSL 

mahdollistaa verkon välityksellä tapahtuvan kommunikoinnin kuvaamisen rakenteellisella 

tavalla. Näin sovellusten välinen kommunikointi pystytään automatisoimaan. [18]

WDSL-dokumentti käyttää verkkopalvelujen määrittämiseen kahdeksaa elementtiä, joita 

ovat: määrittelyt (definitions), tyypit (types), viesti (message), toiminto (operation), 

porttityyppi (port type), liitos (binding), portti (port) ja palvelu (service). [18]

Seuraavassa listauksessa on kuvaukset näistä elementeistä [18]:

• Määrittelyt on WSDL-dokumentin juurielementti

• Tyypit sisältävät tietotyyppien määrittelyt käyttäen jotain tyyppijärjestelmää.

• Viesti kuvaa välitetyn tiedon tyypitetyn, käsitteellisen määrittelyn.

• Toiminto on palvelun tukema käsitteellinen kuvaus itse toimenpiteestä.

• Porttityyppi määrittelee yhden tai useamman toiminnon käsitteellisen joukon.

• Liitos on todellisen protokollan ja tietoformaatin määrittely tietylle portti tyypille.

• Portti on yksi päätepiste, joka on määritetty kuten liitosten ja verkko-osoitteiden 
yhdistelmä.

• Palvelu on kokoelma samankaltaisia päätepisteitä.

2.2.5. UDDI

UDDI eli Universal Description, Discovery and Integration (http://www.uddi.org/) on 

määrittely web-palveluiden rekisteröintiin, kuvaamiseen ja etsimiseen. Tällaisen laajan ja

toimittajasta riippumattoman määrittelyn luominen on erittäin tärkeää web-palveluiden 
laajamittaisen käytön takaamiseksi. [19]

Perinteinen tapa on ottaa yhteyttä toimittajaan esimerkiksi puhelimella ja sopia palvelun 

käyttämisestä. Tällöin kuitenkin ollaan jo tehty oletus siitä, että toimittajasta on olemassa 

tieto. Jos kuitenkin halutaan etsiä toimittajia jollekin halutulle palvelulle, niin se on hyvin 

hidasta ja vaikeaa selaamalla puhelinluetteloita, mainoksia, yrityksien WWW-sivuja, yms. 
materiaalia. [19]

Yhteinen sähköinen rekisteri on ratkaisu tähän ongelmaan ja UDDI on yksi tällainen 

rekisteri. Toinen hieman vastaava, mahdollisesti UDDI:n kanssa kilpaileva jäijestelmä, on 

ebXML, joka on United Nations’ Centre for Trade Facilitationm, Electronic Businessm

Antti Hyttinen: Tietokantapohjaisten järjestelmien toteutus web-palveluna 11



Web-palveluiden tekniikat

(UN/CEFACT) ja Organisation for the Advanced of Structured Information Standardsin 

(OASIS) yhteisaloite. Eri jäijestelmien kuitenkin odotetaan ajan mittaan sulautuvan toisiinsa 

tai poistuvan kokonaan käytöstä. [20]

Erään käyttäjäkyselyn mukaan 76 prosenttia nykyisistä rekisteröinneistä käyttää UDDI- 
rekisteriä, joten sitä voidaan pitää kaikkein merkittävimpänä rekisterinä sen tämän hetkisen 
suosion perusteella. [10]

UDDI on syntynyt Microsoftin, IBM:n ja Arihan yhteistyöprojektin pohjalta vuoden 2001 

alussa. Tämän jälkeen yli 200 yritystä on liittynyt mukaan UDDEiin luvaten tukea UDDI:n 

kehittämistä tulevaisuudessa. UDDI-rekisteriä pitää yllä tällä hetkellä Microsoft, IBM ja 

Hewlet Packard. Virallisesti UDDI:a ei ohjaa mikään yksittäinen taho, vaan kuka tahansa voi 

pystyttää UDDI-rekisterin. Tulevaisuudessa näitä odotetaankin tulevan lisää. [20]

Yritykset voivat rekisteröidä UDDEiin tietoja itsestään ja tarjoamistaan palveluista. Nämä 

tiedot luokitellaan kolmeen ryhmään; puhutaan valkoisista, keltaisista ja vihreistä 

sivuista.Valkoiset sivut sisältävät tietoja yrityksen osoitteesta, yhteystiedoista ja muista 

yrityksiin liittyvistä tunnisteista. Keltaiset sivut on kategorisoitu liiketoiminnan lajien 
mukaisesti perustuen standardoituihin luokitteluihin. Vihreät sivut kuvaavat itse tekniset 

tiedot tuijottavista palveluista sisältäen viitteet web-palveluiden määrittelyihin. Nämä eri 

osa-alueet muodostavat yhdessä kokonaisuuden, jonka avulla on helppo etsiä sopivia 

toimittajia tarvittaville palveluille. [19]

2.3. Web-palveluiden kehitysarkkitehtuurit

Web-palvelut näyttävät saavuttavan hyvin suuren suosion lähiaikoina ja jokaisella suurella 

ohjelmistoympäristöjä kehittävällä yrityksellä on oma strategiansa web-palveluiden osalta.

Muun muassa Microsoftilla on .NET Framework -hanke, IBMillä ja HPillä on yhteinen Core 
Services Framework -hanke, Oracleilla on think9i-hanke, Borlandilla on Web Service for 
Java -hanke ja Sun Microsystems:llä on Sun Open Net Environment -hanke.

Kaksi eniten keskenään kilpailevaa ratkaisua web-palveluiden kehittämiselle ovat Microsoft 

.NET-arkkitehtuuri (.NET) ja monien muiden yritysten käyttämä avoin Java™ 2 Platform, 

Enterprise Edition -arkkitehtuuri (J2EE). Lisäksi on olemassa lukuisia yksittäisiä web- 

palveluiden kehittämisympäristöjä. On kuitenkin ensin syytä käydä läpi nämä kaksi tärkeintä 

arkkitehtuuria. Tämän jälkeen tutkitaan ja arvioidaan varsinaisia tuotteita.

Antti Hyttinen: Tietokantapohjaisten järjestelmien toteutus web-palveluna 12



Web-palveluiden tekniikat

2.3.1. Microsoft .NET

•NET on Microsoftin strategia Internetin ja web-palveluiden liittämiseksi yhteen. .NET on 

ohjelmointikielestä riippumaton ympäristö web-palveluiden suunnittelulle ja kehittämiselle. 

Erikoisuutena on se, että jopa yksittäisiä ohjelmakomponentteja voi kirjoittaa useammalla eri 
ohjelmointikielellä. .NET käsittää monia kehityspuitteita ja kirjastoja, joita ovat mm. 
ADO.NET (XML-pohjainen ActiveX Data -objekteista parannettu versio tietokantojen 

käsittelyyn) ja Web Forms (kiijasto monipuolisten www-lomakkeiden tekoon). Kaiken 

kaikkiaan .NET sisältää tuhansia uudelleen käytettäviä komponentteja. .NET tukee myös 

täysin SOAP:ia ja WSDL:ää, joten sillä on mahdollista toteuttaa muiden järjestelmien kanssa 
yhteensopivia web-palveluita. [21]

Kehitysympäristönä .NET käyttää Visual Studio.Net -versiota. .NET ohjelmien 

suorittamiseen tarvitaan ajonaikainen kirjasto, joka kääntää eri ohjelmointikielillä toteutetut 

ohjelmat konekielelle ohjelman suorituksen aikana. [21]

.N ET-arkkitehtuuri

6. Web-palvelut
5. Puitteet ja kirjastot
4. Tiedonvaihtostandardit ja kehitystyökalut
3. Komponenttimalli
2. Oliomalli ja yhteisen kielen määrittely 
1.Yhteinen ajonaikainen suoritusympäristö

Kuva 5: .NET-arkkitehtuurin kerrosrakenne.

Edellisessä kuvassa on esitetty kuusikerroksinen rakenne .NET-arkkitehtuurista. 
Päällimmäisenä kuudennella tasolla rakenteessa ovat web-palvelut. Niiden alla viidennessä 
kerroksessa ovat puitteet ja kirjastot, kuten ASP.NET, ADO.NET ja Web Forms. 

Tiedonvaihtostandardit (SOAP ja WSDL) ja kehitystyökalut (Visual Studio.Net) ovat 

neljännellä tasolla. Kolmannella tasolla on komponenttimalli, joka poikkeaa aika paljon 

Microsoftin aiemmasta COM-mallista. Toisella tasolla rakenteessa on oliomalli ja yhteisen 
kielen määrittely. Alimmalla tasolla on yhteinen ajonaikainen suoritusympäristö (engl. 

common language runtime eli CLR) Tämä ajonaikainen kirjasto hoitaa varsinaisen ohjelmien 

kääntämisen konekielelle ja suorittamisen. [21]

Antti Hyttinen: Tietokantapohjaisten järjestelmien toteutus web-palveluna 13



Web-palveluiden tekniikat

2.3.2. J2EE

Java™ 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) on teollisuusstandardi, joka on suunniteltu 

yksinkertaistamaan monimutkaisten ongelmien ratkaisuja ohjelmistokehityksessä. J2EE:n 
kehitystyötä johtaa Sun Microsystems. [22]

J2EE perustuu Java-ohjelmointikieleen ja J2EE on itseasiassa Java-ohjelma. J2EE on siis 

vain yhteen ohjelmointikieleen pohjautuva arkkitehtuuri. J2EE:iin perustuvia 

kehitysympäristöjä on monia, mm. IBM:llä, Oracledla ja Borlandilla. J2EE on ollut alun 

alkaen kehitetty palvelinpuolen ohjelmointi tarkoituksiin, mutta siihen on lähiaikoina lisätty 

tuki XML-pohjaisten web-palveluiden kehittämiselle. [22]

J2EE:stä on olemassa monia versioita. Tuki web-palveluiden kehittämiselle J2EE:ssä on 

versiosta 1.3.1 alkaen. Lisäksi tarvitaan erillinen Java WSDP (Java™ Web Services 

Developer Pack). [23]

Puitteet J2EE:ssä ovat juuri päinvastaisen kuin ,NET:ssä. .NET-arkkitehtuuriin on tarjolla 
tällä hetkellä vain Microsoftin oma kehitysympäristö, kun J2EE:iin on useita 

kehitysympäristöjä. Vastaavasti .NET tukee useita eri ohjelmointikieliä, kun J2EE tukee vain 

Java-ohjelmointikieltä. Sun Microsystemsin subjektiivinen näkökulma tästä asiasta on se, 

että .NET on tuotestrategia, kun J2EE on taas standardi, jonka mukaan tuotteita tulee tehdä. 

[22]

2.3.3. .NEÏVS.J2EE

Artikkeleita .NET vs. J2EE on kirjoitettu paljon. Suurin osa niistä kuitenkin on selvästi

puolueellisia aina jompaan kumpaan suuntaan päin. Seuraaviin listauksiin on yritetty 
puolueettomasti2 kerätä muutamia tosiasioita, jotka puhuvat kummankin arkkitehtuurin 
puolesta:

.NET

• Tukee monia ohjelmointikieliä, joita on mahdollisuus yhdistellä

• Selkeämmät kehitystyökalut

• Paremmin markkinoitu j a tuotteistettu

2 Väitteet perustuvat useisiin aihetta käsitteleviin artikkeleihin ja niiden pohjalta käytyihin verkkokeskusteluihin 

sekä näistä syntyneisiin mielikuviin.
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• Halvemmat laitteistot kuormituskestävyyteen suhteutettuna

J2EE

• Useita toimittajia J2EE-arkkitehtuurille

• Avoin teollisuusstandardi

• Alustariippumaton, toimii monissa käyttöjäijestelmissä

Kumpi arkkitehtuuri on sitten parempi? Se riippuu täysin käyttökohteesta ja sidoksista 

muihin jäijestelmiin. Seuraavassa taulukossa [21,22,24,25] on vertailtu .NET- ja J2EE-

arkkitehtuurien yhtäläisyyksiä ja

arkkitehtuurin omiin tarkoituksiin.

eroja, jotka auttavat valitsemaan sopivamman

Ominaisuus .NET J2EE

Teknologiatyyppi Tuoteperhe Teollisuusstandardi

Arkkitehtuurin tukijoita Microsoft Useita

Tulkki Common Language Runtime Java Runtime Environment

Tietokantakäsittelyt ADO.NET, ODBC JDBC, SQL/J

Web-palvelut (SOAP,WSDL,UDDI) Kyllä Kyllä

Tuetut ohjelmointikielet Useita (mm. VB, C#ja Perl) Java

Dynaamiset www-sivut ASP.NET JSP

Lomakkeet Win Forms, Web Forms Java Swing

Taulukko 1. .NET- ja J2EE-arkkitehtuurien ominaisuuksien vertailua.

2.4. Web-palveluiden kehitysalustat

Seuraavan sivun taulukossa esitellään eri kehitystuotteita; niiden ominaisuuksia, ohjelmointi- 
työkaluja ja muita ratkaisuja [26,27,28,29,30]. Suosituimpien kehityspuitteiden ominaisuudet 

käydään läpi omassa taulukossaan hieman muita tarkemmin. Esittelyjen jälkeen vertaillaan 

eri tuotteita ja käydään läpi sitä, millaisiin tilanteisiin eri tuotteet sopivat parhaiten.
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Arkkitehtuuri
Microsoft - .NET Framework .NET

Sun Microsystems - Open Net Environment (ONE) J2EE

IBM - Webservices J2EE

HP - e-Speak J2EE

Borland - Web Service Strategy for Java J2EE

Kehitysympäristö
Microsoft - .NET Framework Microsoft Visual Studio.NET (tai Visual Studio 6 + SOAP Toolkit v2.)

Sun Microsystems - Open Net Environment (ONE) ¡Planet Developer Pack Enterprise Edition

IBM - Webservices IBM WebSphere Studio DE

HP - e-Speak HP Bluestone Application Server

Borland - Web Service Strategy for Java Borland JBuilder 5 ja Borland Delphi 6™

Palveluiden julkaisualusta
Microsoft - .NET Framework Microsoft Application Center 2000

Sun Microsystems - Open Net Environment (ONE) ¡Planet Application Server

IBM - Webservices IBM WebSphere Application Server

HP - e-Speak HP Bluestone Application Server

Borland - Web Service Strategy for Java Borland AppServer 4.5

Tietokantojen käsittely
Microsoft - .NET Framework ADO.NET, ODBC

Sun Microsystems - Open Net Environment (ONE) JDBC

IBM - Webservices JDBC

HP - e-Speak JDBC

Borland - Web Service Strategy for Java JDBC

Tuetut alustat
Microsoft - .NET Framework Windows (tulossa Linux-tuki)

Sun Microsystems - Open Net Environment (ONE) Windows NT4/2000, Sun Solaris 8

IBM - Webservices Windows NT4/2000, HP-UX 11i, Sun Solaris 8 ja Red Hat Linux 7.1

HP - e-Speak Windows NT 4/2000, HP-UX 11i, Red Hat Linux 7.1

Borland - Web Service Strategy for Java Windows 98/NT 4/2000 (tulossa Linux-tuki)

Taulukko 2. Yleisimpien web-palveluiden kehityspuitteiden vertailua.
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Muita J2EE-arkkitehtuurin mukaisia kehitystuotteita

• BEA WebLogic® Integration: Palveluiden julkaisualusta useille Unix:eille, Linuxille ja 
Windows:lle

• Oracle9i

• JBoss: Open Source- tuote Linuxille

Muita kehitystuotteita

Seuraavassa on listattu muita web-palveluiden kehittämiseen tarkoitettuja ympäristöjä, jotka 
eivät ole .NET- tai J2EE-arkkitehtuurien mukaisia. [30]

• Kaupallisia tuotteita:

o lona: C++- ja Java-ympäristö useisiin Unix-, Linux- ja Windows-alustoihin 
(osittain J2EE-arkkitehtuurin mukainen)

o Rogue Wave: CORBA-yhteensopiville ohjelmointikielille ja SQL:lle useisiin 
Unix-ja Windows-alustoihin

o Orbix 2000: SOAP-rajapinta olemassaoleville CORBA-palveluille

• Open Source -tuotteita:

o Apache: Java-ympäristö useisiin Unix-, Linux-ja Windows-alustoihin 

o IdooXoap: C++-ja Java-ympäristö

o pocket SOAP: COM-yhteensopiville ohjelmointikielille Windows-alustoihin 
(ml. Windows CE)

o SOAP::Lite: Perl-ympäristö useisiin Unix- ja Windows-alustoihin 

о White Mesa: C++-ympäristö

o Zope: Python-ympäristö useisiin Unix- ja Windows-alustoihin

2.5. Web-palveiden kehitystuotteiden vertailu

Koska varteenotettavia web-palveluiden kehitystuotteita on useita, on niitä syytä vertailla 

keskenään. Ennen varsinaisen tuotteen valitsemista tulee kuitenkin valita itselleen sopiva 

arkkitehtuuri. Käytännössä valinta tapahtuu .NET:n ja J2EE:n väliltä, jos kyseessä ei 

erikoistapaus. Jos valinta on .NET-ympäristö, niin tuotteissa ei ole juurikaan valinnan varaa, 

vaan se on Microsoftin Visual Studio .NET. Web-palveluita on mahdollista kehittää myös 

Visual Studio 6 -versiolla ja siihen lisätyllä SOAP-Toolkit v2:lla. Katsaus molempiin 

tuotteisiin kuitenkin osoittaa, että Visual Studion .NET -versiolla kaikki web-palveluihin 

liittyvät asiat on huomattavasti helpompia toteuttaa.

Esimerkiksi testattaessa mahdollisimman yksinkertaisen web-palvelun tekemistä 
ensimmäistä kertaa, .NET-versiolla aikaa siihen meni muutama minuutti, mutta 6-versioon
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asennetulla SOAP Toolkitillä aikaa kului tunnin verran. .NET-versiolla web-palveluiden 

tekeminen sulaumu saumattomasti muuhun ympäristöön ja kehitystyö on erittäin helppoa.

Jos valintana on J2EE-ympäristö, niin varteenotettavia tuotteita on tilanteesta riippuen 
useampia. Sopivan tuotteen valinta on syytä aloittaa valitsemalla palvelun alusta ja 
kartoittamalla toteutettavien palveluiden käyttömäärä. J2EE-ympäristöjen tuotteet ovat usein 

myös keskenään yhteensopivia, joten on mahdollista valita eri toimittaja kehitysympäristölle 

ja palveluiden julkaisualustalle.

Palveluiden nopeaan kehitykseen Windows-alustalle Borlandin tuoteperhe on 

varteenotettava vaihtoehto, koska se on hyvin tuotteistettu ja pitkälle kehitetty yhtenäinen 

kokonaisuus. Sitä voidaan verrata tältä osin Microsoftin Visual Studio .NET - 

kehitysympäristöön.

IBM ja HP taijoavat ympäristöt, joilla on suurin alustatuki kattaen niin Windows-, Linux- 
kuin Unix-alustoja. Myös ilmaisella Apache: 11a on tuki Windows-, Linux-ja Unix-alustoille.

Sun Microsystemsin ympäristöjen etuna taas voidaan pitää sitä, että Sun Microsystems 

varmasti kulkee koko ajan kehityksen kärjessä, koska koko J2EE-arkkitehtuuri on sen 

hallinnoima.

Halvimmilla aloituskustannuksilla selviää valitsemalla Linux-ympäristön, johon asentaa 

Apachem ja Jboss:n. Nämä molemmat ovat ilmaisia Open Source -tuotteita. Tämän 

jäijestelmän skaalautuvuus jatkoa ajatellen voi kuitenkin olla kyseenalainen, sillä ainakaan 

toistaiseksi noilla tuotteilla ei saada toteutettua kunnon klusterointia. Seuraavaan Jbossm 

versioon on luvattu jonkinlaista klusterointitukea.

Loput J2EE-arkkitehtuuriin perustuvat tuotteet soveltuvat varmasti myös useisiin tilanteisiin. 
Tässä yhteydessä niitä ei kuitenkaan ole tarkasteltu lähemmin.

Muut kuin .NET-ja J2EE-arkkitehtuurien mukaiset tuotteet on tarkoitettu yleensä tiettyihin 

erityisratkaisuihin. Esimerkiksi, jos halutaan muuttaa olemassa olevia CORBA-pohjaisia 

palveluita SOAP:n mukaisiksi web-palveluiksi, on Rogue Wave yksi mahdollinen valinta.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että vielä ei ole olemassa ohjelmistoa, joka olisi selkeästi ylitse 

muiden, koska web-palvelujen kehitys on vielä alkuvaiheessa. Sopivan ympäristön valinta 

riippuu ulkopuolisista tekijöistä. Jos Microsoftin tuotteita käytetään yrityksessä paljon

muutenkin, kannattaa valita .NET-arkkitehtuuri. Jos liiketoiminnan strategiat perustuvat jo 
entuudestaan Java-pohjaisiin jäijestelmiin, J2EE on parempi valinta. Käyttöjärjestelmästä
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taas riippuu, mikä J2EE-ympäristöistä on sopivin. Muita kuin .NET-ja J2EE-ympäristöjä ei

kannata mielestäni käyttää kokonaan uusien palveluiden rakentamiseen.

2.6. Yhteenveto web-palveluiden tekniikoista

Web-palvelut ja niiden tekniikka ovat vielä hyvin uutta ja kovasti kehityksen alla. 

Pääpiirteittäin tärkeimmät protokollat ja kielet alkavat vähitellen olla selvillä. XML, SOAP 
ja WSDL ovat mielestäni selkeitä valintoja. Mutta esimerkiksi sähköiseen rekisteriin ja 

sähköiseen kaupankäyntiin liittyvät protokollat, kuten UDDI ja ebXML eivät vielä ole täysin 

vakiinnuttaneet asemiaan. Kilpailua UDDI:n ja ebXMLin välillä tulee vielä olemaan jonkin 

aikaa.

Kehitysympäristöjen puolella taas on kaksi selkeää kilpailijaa: .NET- ja J2EE-arkkitehtuurit. 
Molemmissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Selkeää valintaa näiden välillä on vaikea 
tehdä. Näiden keskinäisen kamppailun tullee ratkaisemaan enemmänkin monet ulkopuoliset 

asiat kuin itse tekniikka. Microsoftin ympäristöjä jo entuudestaan käyttävät tahot varmaankin 

valitsevat .NET:n, kun taas Unix-ympäristöjä käyttäville tahoille selkeä valinta lienee J2EE.

Kehitystyökaluja valittaessa .NET-arkkitehtuurin puolella pääosa kehittäjistä valinnee 

Microsoftin Visual Studio .NET:n kehitysympäristökseen ja palveluiden julkaisualustaksi 

Microsoft Application Serverin. J2EE-puolella hyviä kehitys-ja palveluiden julkaisualustoja 

on tarjolla useampia. Hyviä ympäristöjä tarjoavat ainakin HP, IBM, Sun, Borland ja BEA. 

Kilpailu on kovaa. Esimerkiksi HP on juuri alkanut tarjoamaan omaa palveluiden 

julkaisualustaansa täysin ilmaiseksi [31].
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3. SOAP

Web-palveluiden tekniikoiden yhteydessä käytiin SOAP:ia jo hieman läpi. SOAP eli Simple 

Object Access Protocol on kuitenkin keskeisin web-palveluiden protokolla, joten sitä on 

syytä tarkastella laajemmin omana kokonaisuutenaan. Kuten aiemmin on jo todettu, SOAP 

on sovellustason protokolla, jolla välitetään web-palveluita. SOAP käyttää XML:ää 
”kotelointi”-kielenä [17].

SOAP on W3C-työryhmän kehityksessä ja sen uusin versio tällä hetkellä on ”SOAP Version 

1.2”. Kyseessä on työluonnos (engl. working draft), joka on julkaistu 2.10.2001 kahdessa 

osassa. Nämä osat ovat ”Messaging Framework” ja ”Adjuncts” [3]. SOAP Version 1.1 on 

viimeisin valmis muistio (engl. note) ja se on julkaistu 8.5.2000 [17]. Uusin valmis versio 
SOAP:n määrittelyistä löytyy aina osoitteesta http://www.w3.org/TR/SOAP.

Periaatteessa SOAP on hyvin yksinkertainen protokolla. Tekstipohjaisena sitä on hyvin 

helppoa sekä kirjoittaa että muokata ja ihmisten ymmärtämästä muodosta SOAP on helppo 

ja nopea muuntaa tietokoneen ymmärtämään muotoon. Lisäksi sitä on helppo laajentaa 

tulevaisuudessa. Yksinkertaisuus tarkoittaa myös sitä, että SOAP:sta puuttuu perinteisille 

hajautetuille jäijestelmille tuttuja ominaisuuksia, kuten hajautettu roskien keruu, viestien 

eräajot, olioviittaukset ja aktivoinnit. [30]

Seuraavissa alakohdissa on käyty läpi SOAP:ia tekniseltä kannalta. Käsiteltäviä asioita ovat

SOAP:n siirtomekanismit, tiedon koodaustavat SOAP:ssa, SOAP-viestin rakenne, SOAP- 
asiakas ja SOAP-palvelin.

3.1. SOAP:n siirtomekanismit

SOAP:n siirtomekanismia ei periaatteessa ole rajoitettu, on olemassa mm. määrittelyjä 

SOAP-viestien välittämiseen sähköpostilla. Yleisin siirtomekanismi on kuitenkin HTTP ja 

W3C:n SOAP-muistiossa käsitellään vain tätä siirtomekanismia. SOAP käyttää HTTP:n 

kysely/vastaus -viestintämallia, SOAP-kyselyt välitetään HTTP-kyselyiden päällä ja SOAP- 

vastaukset välitetään HTTP-vastauksien päällä. Seuraavien kuvien listauksissa on esitetty 

SOAP HTTP -kyselyjä -vastaus. [17]
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POST /Koeajo HTTP/1.1

Content-Type: text/xml; charset="utf-8"
Content-Length: nnnn
SOAPAction: http://www.autoliike.net/varaa#Viesti

<env:Envelope xmlns:env=http://www.w3.org/2001/06/soap-envelope> 

</env:Envelope>

Kuva 6: SOAP HTTP -kysely käyttäen POST-menetelmää.

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset="utf-8"

Content-Length : nnnn

<env:Envelope xmlns:env=http://www.w3.org/2001/06/soap-envelope> 

</env:Envelope>

Kuva 7: SOAP HTTP -vastaus käyttäen POST-menetelmää.

3.2. SOAP-viestien rakenne

SOAP-viestit ovat rakenteellisia. Rakenteellisuus tarkoittaa sitä, että yksi elementti sisältää 

tai voi sisältää muita elementtejä. Seuraavasta kuvasta saa selvemmän käsityksen SOAP- 

viestin rakenteesta.

Kuva 8: SOAP-viestin rakenne.
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Uloimpana on aina SOAP-kirjekuori (engl. SOAP Envelope) ja se sulkee kaikki muut

elementit sisäänsä. Seuraavalla tasolla ovat SOAP-otsikko (engl. SOAP Header) ja SOAP-

runko (engl. SOAP Body), joista runko on pakollinen elementti ja otsikko on valinnainen. 
Kaikki muut elementit ovat otsikon tai rungon sisällä. [17]

Seuraavassa kuvassa on esitetty eräs yksinkertainen esimerkki SOAP-viestistä (envelope).

<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3c.org/2001/06/soap-envelope"> 
<env: Header>
<n:m_ohjaus xmlns:n="http://www.autoliike.net/m_ohjaus">
<n:autonro>13 6</n :autonro>

</n:m_ohjaus>
</env:Header>

<env:Body>

<m:muistutus xmlns:m="http://www.autoliike.net/muistutus">
<m:viesti>Muista palauttaa auto koeajosta klo 16.</m:viesti>
</m:muistutus>

</env:Body>

</env:Envelope>

Kuva 9: Esimerkki yksinkertaisesta SOAP-viestistä.

Alakohdissa käydään seuraavaksi läpi tarkemmin kutakin SOAP-viestin kolmesta 

pääelementistä, kuvataan niiden alielementtejä ja attribuutteja.

3.2.1. SOAP-kirjekuori

SOAP-kirjekuori on XML-dokumentin ylin elementti kuvaten SOAP-viestin. Se on 
pakollinen SOAP-viestissä. SOAP-kirjekuori -elementin nimi on aina "Envelope”. [3]

SOAP ei määrittele pää-ja alanumeroihin perustuvaa versiointia perinteisellä tavalla. SOAP- 

viestin tulee sisältää SOAP-kirjekuori, joka on liitetty tiettyyn nimiavaruuteen. Esimerkiksi 

SOAP 1.2:ssa tämä löytyy www-osoitteesta http://www.w3.org/2001/06/soap-envelope. [3]

Jos SOAP-viesti vastaanotetaan paikassa, joka käyttää eri nimiavaruutta, lähetetään 

vastauksena viesti versiovirheestä "VersionMismatch SOAP fault”. Versiovirhe-viestin tulee 

aina noudattaa SOAP/1.1-kirjekuoren nimiavaruutta. Kirjekuoren määritelmä löytyy 

osoitteesta http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/. [3]
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3.2.2. SOAP-otsikko

SOAP-otsikko on ensimmäinen SOAP-kirjekuoren sisällä oleva alielementti. Se on 

valinnainen, joten se voi myös puuttua SO AP-viestistä. Jos SOAP-otsikko kuitenkin on 
olemassa, niin sen on esiinnyttävä ensimmäisenä SOAP-kiijekuoren alielementtinä. SOAP- 
otsikko -elementin nimi on aina ”Header”. Kaikki SOAP-otsikon seuraavan tason 

alielementit ovat SOAP-otsikkopalikoita (engl. SOAP Header Blocks). [3]

SOAP-otsikko mahdollistaa joustavan tavan laajentaa SOAP-viestiä hajautetulla ja 

modulaarisella tavalla, kun kommunikointiosapuolet eivät ennestään tunne toisiaan. 

Mahdollisia käyttökohteita ovat mm. tunnistamisen ja maksutapahtumien hoitamiset. [3]

3.2.3. SOAP-runko

SOAP-runko on heti SOAP-kiijekuoren sisällä oleva alielementti. Se on pakollinen SOAP- 
viestissä ja sen on esiinnyttävä viestissä välittömästi SOAP-otsikon jälkeen. Jos SOAP- 
otsikkoa ei ole, niin SOAP-rungon on esiinnyttävä ensimmäisenä SOAP-kiijekuoren 

alielementtinä. SOAP-kirjekuori -elementin nimi on aina ”Body”. Kaikki SOAP-rungon 

seuraavan tason alielementit ovat SOAP-runkopalikoita (engl. SOAP Body Blocks). [3]

SOAP-runko taijoaa yksinkertaisen tavan välittää kaikki tarpeellinen tieto lopulliselle 

SOAP-viestin vastaanottajalle. Tavallisesti SOAP-runko sisältää myös RPC-ohjauskutsut ja 

virheraportoinnin. [3]

3.2.4. SOAP-virhe

SOAP-virhe (engl. SOAP Fault) on erityinen SOAP-runkopalikka, joka on erikseen 
määritelty. Sitä käytetään virheiden raportoimiseen ja tilatietojen välitykseen. Virheille on 
määritetty neljä alielementtiä, jotka ovat virhekoodi, virhemerkkijono, virheen lisätieto ja 

yksityiskohta. Nämä on kuvattu seuraavassa listassa. [3]

• Virhekoodi (faultcode):

Tämä on tarkoitettu virhetyypin ilmaisemiseen. Virhetyyppejä ovat 

”VersionMismatch”, ”MustUnderstand”, ”Client” ja ”Server”. Tarkemmat tiedot 

näistä virhetyypeistä löytyvät tarvittaessa W3C:n SOAP-muistiosta.

• Virhemerkkijono (faultstring):

Tämä on ihmisille tarkoitettu luettavassa muodossa oleva selitys virheestä.
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• Virheen lisätieto (faultactor):

Tämä kertoo tiedon siitä, missä SOAP-solmussa viestinvälityspolulla virhe on 
tapahtunut.

• Yksityiskohta (detail):

Tämä elementti on tarkoitettu välittämään sovelluskohtaista virhetietoa. Tämä 

elementti kertoo, jos SOAP-runkoa ei ole pystytty suorittamaan kunnolla.

3.3. Tiedon koodaustavat SOAPissa

XML ei itsessään sisällä mitään määrityksiä tietoalkioidensa tyypeistä, mutta SOAP 

määrittelee säännöt tiedon koodaustavoille. Seuraavassa taulukossa on listattu ja selitetty

lyhyesti nämä säännöt [17]:

Tiedon koodaustavat SOAPrssa

Arvo

(value)

Merkkijono, numero, päiväys tai muu vastaava tieto. Voi olla yhdistelmä primitiivisiä arvoja. 
Kaikki arvot ovat määrättyä tyyppiä.

Yksinkertainen arvo

(simple value)

Vastaa ohjelmointikielien primitiivisiä tyyppejä (int, float, char, jne...), eikä sisällä nimettyjä 
osia.

Yhdistetty arvo On tavallisesti yksinkertaisten tai yhdistettyjen arvojen yhdistelmä ja sisältää nimettyjä osia. 
Osoite on hyvä esimerkki yhdistetystä arvosta, sillä se sisältää ainakin lähiosoitteen,

(compound value) postinumeron ja postitoimipaikan tiedot.

Lisäke Yhdistetyn arvon sisältä voidaan erottaa jokainen samaan yhteyteen liittyvä arvo käyttäen 
roolinimeä, jäijestyslukua tai molempia. Näitä roolinimiä ja jäijestylukuja kutsutaan

(accessor) lisäkkeiksi. Yhdistetyllä arvolla voi olla useita lisäkkeitä, jotka kaikki käyttävät samaa nimeä.

Joukko Yhdistetty arvo, jossa ainoa jäsenelementtejä erottava tekijä on niiden paikka järjestyksessä.

(array)

Rakenne

(struct)

Yhdistetty arvo, jossa ainoa jäsenelementtejä erottava tekijä on lisäkkeiden nimet. Eri 
lisäkkeiden nimet eivät voi olla keskenään samoja.

Yksinkertainen tyyppi Yksinkertaisten arvojen luokka.

(simple type)

Yhdistetty tyyppi Yhdistettyjen arvojen luokka.

(compound type)

Paikallisesti näkyvä

(locally scoped)

Jos lisäkkeellä voi olla nimi, joka vaatii yksilöintiin myös tyypin, puhutaan paikallisesta 
näkyvyydestä.
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Yleisesti näkyvä

(universally scoped)

Jos lisäkkeellä tulee olla nimi, joka ei vaadi tyyppiä yksilöintiin, puhutaan yleisestä 
näkyvyydestä.

Yksittäisviittaus

(single-reference)

Jos vain yksi lisäke voi viitata arvoon, puhutaan yksittäisviittauksesta.

Moniviittaus

(multi-reference)

Jos useampi lisäke voi viitata arvoon, puhutaan moniviittauksesta.

Riippumaton elementti

(independent element)

Elementti, joka esiintyy jaksotuksen (engl. serialization) ylimmällä tasolla.

Upotettu elementti

(embedded element)

Elementti, joka ei ole jaksotuksen ylimmällä tasolla.

Taulukko 3. Säännöt tiedon koodaustavoille SOAP:ssa.

3.4. Yhteenveto SOAP:sta

SOAP on sovellustason protokolla, jonka tarkoituksena on saada välitettyä tietoa web- 

palveluiden ja niitä käyttävien ohjelmien välillä mahdollisimman selkeällä tavalla. SOAP on 

kehitetty sellaiseksi, että niin ihmiset kuin tietokoneetkin ymmärtävät sitä helposti. 

Pääasiallinen siirtomekanismi SOAPdle on tällä hetkellä HTTP, mutta muita 

siirtomekanismeja ei ole millään tavoin rajoitettu. Protokollana SOAP kehittyy vielä koko 

ajan ja saa uusia versioita.
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4. WSDL

WSDL eli Web Services Description Language on keskeinen web-palveluj en toteutuksen 
kannalta, joten sitäkin on hyvä tarkastella hieman enemmän. Kuten SOAP, on myös WSDL 
XML-muotoinen kieli. WSDL-dokumentit määrittelevät rakenteellisella tavalla web-palvelut 
ja kuvaavat niiden käytön. [18]

WSDL on vasta muistio, joka on tarkoitettu julkisten keskustelujen ja jatkokehityksen 

pohjaksi. W3C:n kehitykseen WSDL on otettu vuoden 2002 alussa. Kehityksestä vastaa 

Web Services Description Working Group (http://www.w3.Org/2002/ws/Desc/j. Uusin 

versio WSDL:stä löytyy osoitteesta http://www.w3.org/TR/wsdl. Alun perin WSDL-on 

syntynyt Microsoftin, IBM:n ja Ariban yhteistyöhankkeena [18]. Muun muassa Microsoftin 

.NET-arkkitehtuuri käyttää web-palveluiden kuvaukseen WSDL:ää jo tällä hetkellä.

4.1. VVSDL-dokumenttien käyttötarkoitus

SOAP:lla pystytään välittämään tietoa kahden web-palvelun kesken kysely/vastaus - 

periaatteella. Jos asiaa tarkastellaan laajemmin, niin tämä yksistään ei riitä. Web-palvelut ja 

se, kuinka niitä käytetään, tulee kuvata jollain tavoin.

WSDL:ää on kehitetty kuvaamaan web-palveluiden sisältö ja toiminta. Se auttaa web- 

palvelun tarjoajan ja web-palvelun käyttäjän yhteistyössä, kun ei tarvitse erikseen neuvotella 

rajapinnoista ja tavoista, joilla palvelua voidaan käyttää. Lisäksi ohjelmointityökalut voidaan 

tehdä sellaisiksi, että ne osaavat automaattisesti ottaa käyttöönsä web-palveluita, jotka on 

kuvattu tavalla, jota myös tietokoneet ymmärtävät. WSDL-dokumentti kuvaa web-palvelun 

funktioiden nimet, paluuarvot ja parametrit tyyppeineen ohjelmoitikielestä ja 
käyttöympäristöstä riippumattomalla tavalla [32]. Jos taijolla on useampia web-palveluja 
lähes samaan tarkoitukseen, pystyy WSDL-dokumenteista näkemään, mikä niistä sopii 

omaan tarkoitukseensa parhaiten.

4.2. WSDL-dokumentin rakenne

WSDL-dokumentit jakaantuvat rakenteellisesti kahteen osaa: abstrakteihin ja konkreettisiin 

määrittelyihin. Abstrakti osa määrittelee SOAP-viestit alusta- ja kieliriippumattomasti. 

Palvelukohtaiset määrittelyt, kuten jaksotus, kuuluvat konkreettisiin määrittelyihin. [32]
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Abstrakteja määrittelyjä ovat tyypit (Types), viestit (Messages) ja porttityypit (PortTypes). 

Konkreettisia määrittelyjä taas ovat liitokset (Bindings), portit (Ports) ja palvelut (Services). 

Tyypit-osio voi olla yhdessä WSDL-dokumentissä vain kerran tai ei lainkaan. Muut osiot 

voivat esiintyä nolla, yksi tai useampi kertaa. Osioiden pitää kuitenkin esiintyä edellä 

kuvatussa jäijestyksessä [32]. Seuraavissa alakohdissa on kuvattu kutakin määrittelyä 
tarkemmin.

4.2.1. Tyypit

Tyypit ovat kieliriippumattomia tyyppimäärittelyjä ja käyttävät jotakin tyyppi)äijestelmää, 

kuten XSD:ää (XML Schema Datatypes). Seuraavassa on pieni esimerkki siitä, miltä tämä 

näyttää XML:nä. [4]

definitions .... >
<types>

<xsd:schema .... />* 
c/types>

</definitions>
Koska ei voida olettaa yhden tyyppijärjestelmän kuvaavan kaikkia abstrakteja tyyppejä, 

WSDL sallii tyyppijäijestelmään laajennuselementtien lisäyksen. Laajennuselementtien tulee 

esiintyä tyyppi-elementtien sisällä. [4]

4.2.2. Viestit

Viesti välittää funktioiden parametrit ja paluuarvon (syötteet ja tulosteet) tai dokumentin 

kuvauksen. Viestissä voi olla yksi tai useampi looginen osa eli <part>-elementti. Näistä 

jokainen osa on liitetty jonkin tyyppijärjestelmän tyyppiin käyttäen viestityypitys atribuuttia. 

Loogisten osien avulla saadaan viestin abstrakti sisältö kuvattua joustavalla tavalla. Jos vies

tillä on monia loogisia yksiköitä, voidaan käyttää useita <part>-elementtejä peräkkäin. [4]

4.2.3. Porttityypit

Porttityyppi on joukko abstrakteja toimintoja. Porttityyppi viittaa viesti-kohdan viestin 

määrittelyyn. Porttityyppi kuvaa funktioiden allekirjoitukset. [32],[4]

4.2.4. Liitokset

Liitokset määrittävät viestin muodon ja protokollien yksityiskohdat jokaiseen porttityyppi- 

kohdan toimintoon. Liitoksia voi olla kuinka monta tahansa yhtä porttityyppiä kohden, mutta 

yksi liitos määrittelee vain yhden protokollan. Liitos ei saa määritellä osoitetietoa. [4]
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4.2.5. Portti

Portti on yksittäinen päätepiste, joka määrittelee yhden ja vain yhden osoitteen liitokselle.

Portti ei saa määritellä mitään muuta tietoa liitoksesta kuin osoitteen. [4]

4.2.6. Palvelut

Palvelu kokoaa joukon portteja ja päätepisteitä yhteen ja näin muodostaa varsinaisen 

palvelun. [4]

Seuraavassa kuvassa on esitetty esimerkki web-palvelua kuvaavasta WSDL-dokumentin 

rakenteesta, jossa on yllä mainitut elementit mukana. [18]

<?xml version="l.0"?>

«definitions name= 'nimi'
xmlns='http ://schemas.xmlsoap.org/wsdl/'>
<message> ... </message>
<message> ... </message>
<porttype>

<operation>

</operation>
</porttype>

<binding>

</binding>
<service name='nimi'>

<port name='nimiPort' binding='wsdlns:nimiBinding'>

</port>
</service>

</definitions>

Kuva 10: Esimerkki WSDL-dokumentin rakenteesta.
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4.3. WSDLn liitokset

WSDL sisältää liitokset SOAP 1.1:11e, HTTPm GET&POST:lle ja MIME:lle (Multipurpose 
Internet Mail Extensions). Toistaiseksi muita liitoksia ei ole, mutta periaatteessa liitos 

voidaan siis laatia mille tahansa protokollalle. Tässä yhteydessä näistä mielenkiintoisin on 

SOAP-liitos, joten sitä on syytä käsitellä tarkemmin. [4]

WSDL:n SOAP-liitos sisältää seuraavat protokollakohtaiset tiedot [4]:

• Ilmaus siitä, että liitos on sidottu SOAP 1.1 protokollaan

• Tapa ilmaista osoite SOAP:n päätepistettä varten

• URI (Uniform Resource Identifiers) SOAPActionin HTTP-otsikolle, joka 

puolestaan on SOAP:n HTTP-liitosta varten

• Määrittelyjen lista otsikoille, jotka lähetetään osana SOAP-kiijekuorta 

Seuraavassa taulukossa on käsitelty elementit, joilla SOAP-liitos laajentaa WSDL:ää. [4]

SOAP-liitoksen WSDL:ää laajentavat elementit

soaptbinding Soap:binding-elementin tarkoitus on merkitä, että liitos on sidottu SOAP-protokollan
formaattiin (kirjekuori, otsikkoja runko).

soaptoperation Soap:operation-elementti huolehtii toiminnoille tiedottamisesta kokonaisuutena.

soap:body Soap:body-elementti määrittelee, kuinka viestin osat esiintyvät SOAP-rungon sisällä.

$oap:fault Soap:fault-elementti määrittelee sisällön SOAP-virheen yksityiskohta-alielementin

sisällöstä.

soap:header ja soap:headerfault Soap:header- ja soap:headerfault-elementit sallivat määrittää otsikon, joka välitetään
SOAP-otsikon sisällä.

Taulukko 4. SOAP-liitoksen WSDL:ää laajentavat elementit.

4.4. Yhteenveto WSDL:stä

WSDL-dokumentit määrittelevät rakenteellisella tavalla web-palvelut ja kuvaavat niiden 

käytön. Myös WSDL on XML-muotoinen kieli, joten asiantuntija pystyy sitä helposti 

tulkitsemaan. Kuten SOAP, niin WSDL:kin kehittyy vielä koko ajan ja saa uusia versioita.
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5. WEB-PALVELUIDEN TIETOTURVA

Tietoturva on erittäin tärkeä asia ja se jää helposti liian pienelle huomiolle web-palveluiden 
kohdalla. Vaikka web-palveluiden tekniikka on sama kuin tavallisten WWW-sivujen, niin 

web-palvelut ovat ohjelmia, jotka tarvitsevat yleensä paremman tietoturvallisuuden.

Jos puhutaan intraneteista ja muista sisäverkoista, niin tietoturvaongelma ei ole niin 

merkittävä, sillä järjestelmissä voidaan käyttää palomuureja, jotka eivät päästä edes HTTP- 

liikennettä yrityksen ulkopuolelta sisään. Web-palvelut on kuitenkin tarkoitettu erityisesti 

yritysten väliseen kommunikointiin, joten ongelma on pääsääntöisesti paljon suurempi.

Tietoturvan uhat voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen, joita ovat: 1) uhka tiedon 

paljastumisesta, 2) uhka tiedon eheydestä ja luotettavuudesta sekä 3) uhka palvelun estosta. 

Jotta edellämainituilla uhkien toteutumiselta voidaan välttyä tai ainakin pienentää 

toteutumisen todennäköisyyttä, tulee ottaa käyttöön menetelmiä, joilla tietoa ja sen kulkua 
saadaan varmistettua. Tällaisia menetelmiä ovat mm. käyttäjän tunnistaminen ja autentikointi 
sekä tiedon salaus. Myös tiedon luotettavuuden ja tiedon saatavuuden varmistamiselle on 

olemassa menetelmiä. [5]

Edellä mainitut yleiset uhat ja menetelmät pätevät myös web-palveluihin. Seuraavissa 

kohdissa on tarkasteltu yksityiskohtaisemmin menetelmiä, joilla uhkia saadaan pienennettyä.

5.1. Käyttäjän tunnistaminen ja autentikointi

Käyttäjien tunnistamista ja autentikointia varten on kehitetty useita menetelmiä. Seuraavissa

kohdissa on kuvattu tarkemmin yleisesti käytettyjä menetelmiä, jotka koskevat HTTP- 
liikennettä.

5.1.1. Perusautentikointi

HTTP-tasolla on mahdollista toteuttaa perusautentikointi ("basic” authentication). Tässä 

menetelmässä käyttäjätunnus ja salasana välitetään selkokielisenä tekstinä HTTP-kyselyn 

"autentikointi”-otsikossa.

5.1.2. Autentikointi URL:ssa

Toinen tapa on välittää käyttäjätunnus ja salasana HTTP-kyselyn osoitteen yhteydessä 

tyyliin:

Antti Hyttinen: Tietokantapohjaisten järjestelmien toteutus web-palveluna 30



Web-palveluiden tietoturva

"http ://www.palvelin.com/webpalvelu?tunnus=xxx&salasana=yyy"

Näillä molemmilla menetelmillä saadaan autentikointi toteutettua, mutta niissä ei ole mitään 

estettä sille, etteikö joku voisi siepata tunnuksia välistä, koska HTTP-liikenne on 

salaamatonta, ellei käytetä SSL:ää (HTTPS).

5.1.3. ”Digesf’-autentikointi

Hieman hankalammin selvitettävä autentikointimenetelmä on ”Digesf’-autentikointi, jossa 

lasketaan MD5 hash-koodi ja lähetetään se palvelimelle. Tässäkin tapauksessa on se 

ongelma, että tuo hash-koodi välitetään salaamattomana. [33]

5.1.4. Integroitu Windows -autentikointi

Integroitu Windows -autentikointi käyttää NTLM:ää tai Kerberosta. Tämä menetelmä on 

kuitenkin käyttökelpoinen vain Windows-ympäristössä toimivassa intranetissä. Menetelmä

ei toimi proxyjen ja palomuurien yli, eikä se myöskään toimi muissa käyttöjäijestelmissä. 

[34]

5.2. Tiedon salaus ja suojaus

Jotta edellä kuvattuja autentikointimenetelmiä voidaan käyttää turvallisesti, on liikenne 

asiakkaan ja palvelimen välillä salattava. Web-palvelut ja niiden protokollat eivät itsessään 

ainakaan toistaiseksi tarjoa mitään tiedonsalausmenetelmää.

5.2.1. SSL-yhteydet

Tiedonsalaukseen voidaan kuitenkin käyttää SSL eli Secure Sockets Layer -tekniikkaa, jossa 
palvelin lähettää asiakkaalle luotettavan kolmannen osapuolen vahvistaman sertifikaatin. 
Kun asiakas hyväksyy sertifikaatin, asiakkaan ja palvelimen välille muodostetaan salattu 

SSL-yhteys. Myös palvelin voi pyytää asiakkaalta sertifikaattia, mutta sitä ei yleisesti 

käytetä, koska asiakkaiden on vaikea hankkia sertifikaatteja. [33]

SSL-yhteyten monista eduista huolimatta se ei ole täysin ongelmaton. SSL-yhteys aiheuttaa 

paljon kuormitusta, yhteyden nopeus saattaa pudota jopa kymmenenteen osaan 

salaamattoman yhteyden nopeudesta. Täten SSL:n käyttöä on harkittava tarkkaan ja sitä 

tulee käyttää vain tietoturvan kannalta kriittisten tietojen välittämiseen. Usein voidaan 

käyttää SSL:ää vain tunnuksen ja salasanan lähettämiseen, jonka jälkeen palvelin antaa
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asiakkaalle kertakäyttöisen ja vain rajoitetun ajan voimassa olevan vaikeasti arvattavan 

valtuusjonon. [33]

5.2.2. VPN-yhteydet

Toinen vaihtoehto on käyttää salaukseen VPN (Virtual Private Networks) -yhteyksiä, joilla 
voidaan kommunikoida salatusti julkisen verkon yli. Näiden käytössä ongelmaksi tulee se, 
että yhteyden luomiseen tarvitaan asetuksien tekemistä ja erillisten salausohjelmien 

käyttöönottoa sekä asiakkaan että palveluntaijoajan puolelta. Nykyiset kahden pisteen väliset 

VPN-yhteydet eivät ole ratkaisu web-palveluiden tiedon salaukseen.

5.2.3. IPSec-yhteydet

Eräs vaihtoehto on salata kaikki tieto jo alemmalla tasolla eli salata IP (Internet Protocol) - 

tason pakettiliikenne. Tätä varten on kehitetty protokolla nimeltää IPSec (IP Security 

Protocol). IPSec on lähitulevaisuuden lupaus, joka saattaa ratkaista hyvinkin paljon, ei 

pelkästään web-palveluiden, vaan koko Internetin salausongelmasta. [35]

5.2.4. XML Encryption

XML Encryption eli XML-salausmenetelmä, joka mahdollistaa XML-dokumenttien 

salaamisen joko osittain tai kokonaan. Kyseessä tulee olemaan varsin lupaava menetelmä 

myös web-palveluihin, mutta toistaiseksi määrittelyt ovat vielä keskeneräisiä. [36]

5.2.5. Yhteenveto salatuista yhteyksistä

Salaukseen käytettäviä tekniikoita on useita. Tällä hetkellä web-palveluihin näistä soveltuu

selkeästi parhaiten SSL, mutta sen käytössä on otettava huomioon alentuva suoritusteho. 

Täten SSL:n käyttöä on mahdollisuuksien mukaan syytä minimoida.

Palvelun luonteesta riippuu, tuleeko koko liikenne salata vai riittääkö pelkkä salasanojen 

välittäminen salattuna. Jos salauksella halutaan vain estää palvelun luvaton käyttö, niin ei ole 

tarvetta salata koko liikennettä. Esimerkiksi pankkipalvelu taas on syytä salata 

kokonaisuudessaan, sillä mitään asiakkaan tilitietojen ei saa olla mahdollista joutua 
ulkopuolisten käsiin.

Tulevaisuudessa varteenotettavia vaihtoehtoja web-palveluiden salaamiselle ovat alemman 

tason salaustekniikan (IPSec) käyttö tai salata XML-dokumentit XML-salausmenetelmällä.
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5.3. Tiedon eheyden ja luotettavuuden varmennus

Koska tietoturva tai pikemminkin sen puute on koettu yhdeksi SOAP:n suurimmista

ongelmista, on SOAP:aanjo tehtyjä tehtäneen lisää tietoturvalaajennuksia.

Muun muassa digitaalisesta allekiijoituksesta on jo olemassa W3C:n muistio SOAP Security 

Extensions: Digital Signature (http://www.w3.org/TR/SOAP-dsig/). Sitä varten on määritelty 

SOAP:n otsikkoon kohta <soap-sec : Signatures Tämä allekirjoitusjäijestelmä ei tosin 

yksinään takaa mitään turvallisuutta välihyökkäyksien varalta. [37]

Allekiijoituksen ohella täytyy olla joku luottava malli, jolla saadaan välitettyä ja 

rekisteröityä luotettuja julkisia avainpareja ja sertifikaatteja osapuolien kesken. Tätä varten 

W3C on julkaissut muistion XML Key Management Spesification (XKMS) 

(http://www.w3.org/TR/xkms/). [38]

Tiedon eheyden ja luotettavuuden varmentamisessa on siis kaksi avainkohtaa. 
Allekirjoituksilla varmennetaan, että tieto ei ole muuttunut matkalla. Toiseksi on 
tarkistettava, että allekiij oitus on juuri sen tahon, jonka sen pitääkin olla.

5.4. Tiedon saatavuuden varmistus

Tiedon saatavuudesta puhuttaessa on tärkeää, että missään vaiheessa ei tule olemaan liian 

pitkiä käyttökatkoksia, ei etenkään odottamattomia katkoksia. Tiedon saanti ei myöskään saa 

kestää liian kauan. Tutkimusten mukaan, jos odotusaika ylittää tietyn kynnyksen, käyttäjät 

kokevat odotuksen liian pitkäksi ja tuntevat ohjelman tai palvelun epämiellyttäväksi [39].

5.5. Yhteenveto web-palveluiden tietoturvasta

Web-palveluiden tietoturvaan pätee yleisesti ottaen samat säännöt kuin muuhunkin Internetin 
välityksellä tapahtuvaan tietoliikenteeseen. Jos halutaan, että tiedot eivät leviä ulkopuolisille, 

ne on salattava riittävän vahvalla salauksella. Toisaalta web-palvelujen saatavuus tilanteessa 

kuin tilanteessa on varmistettava.

Poikkeuksen web-pal veluj en tietoturvaan tekee se, että tieto kulkee HTTP-protokollan 

päällä. HTTP-liikenteen yleensä sallitaan kulkevan palomuurien läpi. Toisaalta tämä 

helpottaa paljon web-palveluiden käyttöä, mutta vastaavasti tuo omat riskinsä mukanaan. Jos 

web-pal veluj en toiminta halutaan rajoittaa jonkin alueen sisälle, tulee palomuureihin lisätä 

tarkistuksia sille, että onko kyseessä web-palveluiden käyttö. Sitä, millaisia haasteita tämä
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tulee aiheuttamaan, on vielä varsin vaikeaa ennustaa. Toisaalta mikään ei estä sisäiseen 

käyttöön tarkoitettujen web-palveluiden laittamista johonkin toiseen porttiin kuin HTTP- 

liikenteen normaaliin 80. Tällöin liikenne porttiin 80 voidaan edelleen sallia täysin kuten 

ennenkin.
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6. WEB-PALVELUIDEN TOTEUTUS

Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia web-palveluiden tekniikoita ja ennen kaikkea

sitä, kuinka hyvin web-palvelu sopii toteutusmuotona jäijestelmiin, jotka pohjautuvat 
tietokantaan. Tämän luvun alakohdissa käydään läpi kolme erilaista tapausta, joissa 
tietokantaan pohjautuva järjestelmä toteutetaan web-palveluna.

Ensimmäinen tapaus käsittelee sitä, kuinka jo olemassa oleva tietokantapohjainen palvelu 

voidaan muuntaa web-palveluksi ja mitä ongelmia muutoksen yhteydessä on odotettavissa.

Toisessa tapauksessa toteutetaan täysin uusi web-palvelu, joka perustuu tietokantaan. Tälle 

web-palvelulle tehdään myös asiakas-sovellus, joka käyttää kyseistä web-palvelua.

Kolmannessa tapauksessa käydään läpi skenaario siitä, onko mahdollista toteuttaa yleinen 

web-palvelurajapinta tietokannoille tavalla, jossa niin uusien tietokantojen luonti kuin 

tietokantojen käyttö onnistuisi web-palvelun kautta. Tässä yhdeydessä on myös syytä pohtia, 
onko ratkaisu järkevä, vaikka se osoittautuisikin mahdolliseksi.

Kuitenkin ennen kuin mennään tarkemmin tietokantapohjaisiin järjestelmiin, tarkastellaan 

yleisemmin palveluita, jotka voidaan ja jotka kannattaa toteuttaa web-palveluina.

6.1. Web-palveluiden käyttökohteita

Sovellusten toteutus web-palveluina on kasvamassa kiihtyvällä vauhdilla. Tuskin kukaan 

osaa sanoa vielä, mitä kaikkea tulevaisuudessa toteutetaan web-palveluina. Jos tarkastellaan 

tilannetta tällä hetkellä, niin UDDEiin (http://www.uddi.orgj rekisteröityjen palvelujen osalta 

voidaan todeta, että Suomessa on vain neljä rekisteröityä web-palvelua. Näistäkin kaksi 

näyttää olevan kokeiluluontoisia. Maailmanlaajuisesti web-palveluja näyttää olevan jo jonkin 
verran. Eniten web-palveluita on rekisteröity Yhdysvalloissa.

Web-palvelut voivat olla niin yksinkertaisia kyselyjä kuin kokonaisia 

liiketoimintaprosesseja. Seuraavanlaisia palveluita ainakin näyttää olevan toteutettu web- 

palveluina (http://www.xmethods.comj:

• Uutispalvelu

• Säätietopalvelu

• Pörssikurssien hakupalvelu

• Valuuttakurssien muuntopalvelu
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• Luottokorttien varmennuskyselypalvelu

• Sähköpostin lähetyspalvelu

Eli nuo näyttävät hyvin pitkälle olevan saman tyylisiä palveluita, joita viime aikoina on 

toteutettu paljon gsm-puhelimien tekstiviesteillä (SMS)ja WAP:lla toimiviksi.

Itselleni tulee mieleen taas seuraavanlaisia ideoita palveluista, jotka mahdollisesti voitaisiin 
toteuttaa web-palveluina:

• Yhteystietojen hakupalvelu

• Yleiset hakupalvelut (esim. Altavistan ja Googlen tyyliset)

• Kielenkääntö ja oikoluvun tarkistuspalvelu

• Tiedostoformaattien muunnospalvelu (esim. doc -> pdf ja bmp->jpg)

• Sähköisten kauppojen myyntijäijestelmäpalvelut

• Erilaiset laskentapalvelut

• Monen pelaajan ei-reaaliaikaiset verkkopelit

On myös mahdollista tehdä web-palveluita, joiden käyttäjiä eivät olekaan ihmiset vaan toiset 

tietokoneet. Esimerkiksi kaupan järjestelmä voisi tilata automaattisesti tavaroita, jotka 

alkavat loppua varastosta. Tähän tietokoneiden välisen kommunikoinnin kategoriaan voidaan 

myös listata erilaiset automaattiset agentit, jotka hakevat verkosta käyttäjille tietoa heidän 

haluamistaan asioista.

Web-palvelut voidaan nähdä rajapintaja, joka tulee intergoimaan erilaiset järjestelmät ja 

palvelut yhteen. Etenkin yritysten välinen tietojen välitys tullee helpottumaan huomattavasti.

Nykyisin jokaisella järjestelmällä on yleensä oma tietokantansa. Tästä aiheutuu paljon 

ylimääräistä päivitystarvetta, johon syynä on se, että järjestelmät ovat keskenään 
epäyhteensopivia ja samaa tietokantaa ei voida käyttää useasta ohjelmasta tai palvelusta.

Tulevaisuudessa onkin mahdollista, että tietokantajärjestelmät tulevat itsessään tarjoamaan 

SOAP-rajapinnan. Toistaiseksi tietokantajärjestelmissä ei tällaista SOAP-rajapintaa ole 

toteutettu. Muutamat valmistajat ovat jo lupailleet tukea SOAP:lle ja ensimmäisiä beta- 

versioita on jo kehitettykin. [40],[41]
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6.2. Web-palveluna toteutettava verkkopelikauppa

Tarkoituksena on kokeilla sitä, kuinka kohtuullisen kokoinen ja runsaan käyttäjämäärän 

saava web-pal velu saadaan toteutettua. Käytännössä toteutetaan verkkopelikauppa, jossa 
kuluttaja voi tutustua peleihin sekä ostaa niitä itselleen suoraan eri pankkien verkkomaksujen 

avulla.

6.2.1. Kuvaus verkkopelikaupasta

Kyseessä on WWW-sivusto, jolla myydään nopean verkkoyhteyden omistaville asiakkaille 

tietokonepelejä suoraan verkon kautta. Tarkoitus on tuoda pelit lähemmäksi kuluttajaa, 

jolloin pelejä ei tarvitse enää etsiä kauppojen hyllyiltä. Toinen tavoite on se, että pelien 

hinnat saadaan halvemmiksi, koska järjestelmä ei vaadi pelien pakkaamista hienoihin 

kansiin. Lisäksi pelien myyntiin ei tarvita liiketiloja.

Toteutettava pelimyyntij ärjestelmä on laatuaan ensimmäinen Suomessa. Tiettävästi yhtäkään 
pelimyyntijäijestelmää ei ole aiemmin toteutettu web-palveluna. Tässä diplomityössä 

tarkoituksena ei ole kuitenkaan ottaa kantaa siihen, millainen on hyvä verkkopelikauppa. 

Palveluksi, jonka avulla testataan tietokantapohjaisen järjestelmän toteutusta web-palveluna, 

olisi voinut valita hyvin monia erilaisia palveluita.

Tässä tapauksessa kuitenkin päädyttiin verkkopelikaupan toteutukseen, jotta kyseessä olisi 

todellinen kaupallinen projekti. Verkkopelikaupassa tulevat selkeästi esille kaikki web- 

palvelun sopivuuden toteamisen kannalta tärkeät asiat. Näitä asioita ovat web-palvelun 

integrointi tietokantaan, palvelun toiminnan luotettavuuden varmistaminen, palvelun 

riittävän nopeuden takaaminen sekä tietoturvan ja käyttöoikeuksien hallinta web-palvelun ja 
palvelua käyttävien portaalien välillä.

Loppukäyttäjälle verkkokauppa tulee näkymään portaalina siten, että kaupan etusivulla on 

yleistä tietoa pelikaupasta, ohjeita pelien ostamiseen ja erilaisia listauksia myytävistä 

peleistä. Lisäksi etusivulla on tarkemmin esiteltynä säännöllisesti kuukausittain vaihtuva 
suosikkipeli. Muita toteutettavia sivuja ovat pelilistaus, jossa pelejä voi järjestää ainakin 

pelin nimen, pelityypin, julkaisijan ja julkaisupäivämäärän mukaan. Jokaisesta pelistä saa 

avattua myös sivun, jolla on tarkat tiedot kuvineen pelistä.

Pelin ostotapahtumaa varten on sivut, joilla kysytään asiakkaan yhteystiedot ja varmistetaan,

että asiakas tietää, mitä on tekemässä ja ostaa juuri haluamansa pelin. Maksua varten asiakas 
siirtyy valitsemansa verkkopankin sivuille maksamaan ostoksensa. Kun maksu on
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verkkopankissa suoritettu hyväksytysti, palautetaan asiakkaalle verkkopelikaupan sivu, jolla 

on linkki paikkaan, josta juuri ostetun pelin voi ladata itselleen. Lisäksi sivulla on koodit ja 

salasanat, jolla pelin saa asennettua ja laitettua toimintakuntoon omassa koneessaan.

Seuraavassa kuvassa on esitetty portaalin sivurakenne.

{Ostotapahtuman keskeytys)

Etusivu (default.aspx) 
- Palvelun kuvaus 

_j - Kuukauden peli 

I - Uusimmat pelit 
j - Top 5 pelit 

j - Ohjeita

Listaus peleistä (gameUst.aspx)
- Lista kaikista kaupan peleistä
- Lajittelutoiminto listaukselle

Värien selitykset:

Pelin ostaminen 5 (gameCode.aspx)
- Pelin koodit ja linkki pelin lataamiseen
- Kuitti ja koodit ostosta myös s-postina
- (Ilmoitus oston epäonnistumisesta)

Osto-ohjeet
(helpPage.aspx)
- Ohjeet pelin ostamiseen

Pelin tilannekuva (showimage.aspx) 
- Kuva pelitilanteesta

Ulkopuolinen sivu

Tavallinen sivu

Pelin ostaminen 1 (fillForm.aspx) 
- Yhteystietojen täyttäminen

Pelin ostaminen 2 (selectPayment.aspx) 
- Maksutavan valinta

Pelin ostaminen 4 (pankki) 
- Maksutapahtuma pankissa

Pelin ostaminen 3 (buyGame.aspx)
- Laskun hyväksyminen
- Verkkopankkiin siirtyminen

Pelin kuvaus (gamelnfo.aspx)
- Tarkat tiedot yhdestä pelistä
- Kuva pelistä
- Linkit lisäkuviin
- Linkit pelin ja julkaisijan sivuille sekä demon lataukseen

Kuva 11: Verkkopelikaupan portaalin sivurakenne.
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Jotta ylläpitoa ei tarvitse suorittaa suoraan tietokannasta käsin, toteutetaan sitä varten 

päivityssivut, joiden kautta on helppo lisätä, muokata tai poistaa pelien julkaisijoita, pelejä ja 

pelien koodeja.

Edellä kuvatut asiat määrittelevät sen, millainen tietokanta jäijestelmän pohjalle on luotava. 
Portaalin tarpeiden mukaan on myös toteutettava web-palvelun rajapinta tietokantaan. 
Tarkoitus on, että samaa tietokantaa ja web-palvelua voidaan käyttää useammasta erilaisesta 

portaalista. Tämä asettaa sen vaatimuksen, että web-palvelun on tarjottava mahdollisimman 

monipuolisia kyselyitä tietokantaan.

Tarkoituksena on, että web-palvelusta saadaan mahdolllisimman monipuolinen siten, että 

sitä ei tulevaisuudessa päivityksien yhteydessä tarvitse enää muuttaa. Muutokset, lisäykset ja 

päivitykset pyritään tekemään ainoastaan portaaleihin. Näin yhden portaalin muuttaminen ei 

vaikuta muihin samaa web-palvelua käyttäviin portaaleihin millään tavoin.

6.2.2. Palvelun toteutus

Kun web-palveluita suunnitellaan tosissaan, tulee web-palveluiden toteutuksen arkkitehtuuri 
ja kehitysympäristö valita huolella tarpeiden mukaan. Näiden valinnasta on jo aiemmin 

puhuttu enemmän ja tässä yhteydessä sitä ei enää käydä erikseen läpi.

Nyt käytännön syistä tarkempaa valintaa ei tehdä, vaan käytetään .NET-arkkitehtuuria ja 

kehitysympäristönä Visual Studio .NET:n beta-versio. Tämä siksi, että kyseinen ympäristö 

on saatavilla ilman, että tarvitsisi ostaa uusia ohjelmistoja. Toiseksi Visual Studio on itselleni 

entuudestaan tuttu ympäristö, joten web-palvelun toteutuksen testaaminen sillä lienee 

helpompaa kuin muilla ympäristöillä. Ohjelmointikielenä käytetään Visual Basic ,NET:iä, 

joka nykyisin on jo täysi olio-ohjelmointikieli ja muistuttaa hyvin paljon Java-kieltä.

Pelimyyntipalvelun toteutus lähtee siitä, että palvelun pohjalle luodaan tietokanta pelien 

tiedoista ja koodeista. Tietokantayhteys toteutetaan ODBC (Open Database Connectivity) - 
rajapinnalla. Itse tietokanta voi olla mikä tahansa tietokanta, joka tulee ODBC:tä. Nyt 
toteutettavaan pilotti-versioon tietokannaksi valitaan Microsoft Access -tietokanta, koska 

sitä on helpoin muokata ja sen avulla palvelun toimivuutta kehitysvaiheessa on hyvin helppo 

testata. Muita vaihtoehtoja tietokannalle ovat esimerkiksi MySql (http://www.mvsql.com) ja 

Microsoft SQL Server 2000 (http://www.microsoft.com/sql/default.asp) -kannat. Microsoft 

Access -kantaa pidetään yleisesti melko vaatimattomana, mutta tähän pilottihankkeeseen se 

sopii helpon testattavuuden takia hyvin. Kun palvelu otetaan myöhemmin laajamittaiseen 

käyttöön, tietokannan vaihto käy helposti ja nopeasti.
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Seuraavana vaiheena on web-palvelun toteutus Visual Studio ,NET:llä. Se onnistuu luomalla 

uusi Visual Studio .NET:n ”ASP.NET Web Service” -projekti. Projektin luonnin yhteydessä 

määritetään palvelun nimi ja sijainti (URL), johon palvelu asennetaan. Tässä tapauksessa 

palvelu asennetaan Windows 2000 Serveriin IIS5 (Internet Information Server) WWW- 

palvelimeen.

Jos kyseessä olisi laajempi web-palvelu, jolla olisi hyvin paljon käyttäjiä, voitaisiin palvelu 
asentaa Microsoft Application Center -palveluiden julkaisualustan päälle. Muutenkin 

Microsoft Application Center -palveluiden julkaisualustan merkitystä olisi syytä selvittää 

tarkemmin käytännössä, mutta tässä tapauksessa sitä ei ole käytettävissä. Täten tyydytään 

web-palvelun testaamiseen IIS5 WWW-palvelimella.

Tietokanta on liitettävä mukaan projektiin. Sen liittäminen on erittäin helppoa. Tulee valita 

sopiva tietokantakomponentti, tässä tapauksessa ”oleDbConnection”, ja määritellä siihen 

liittyvä tietokanta asetuksineen. Tietokannan liittäminen web-palveluun on siis varsin 

yksinkertaista ja suoraviivaista.

Kun tietokanta on liitetty projektiin, tarvitsee enää tehdä web-metodit, joilla web-palvelua 
käytetään. Käytännössä kiijohetaan halutut metodit tarvittavilla parametreillä. Metodit 
tekevät kyselyitä ja päivityksiä tietokantaan ja palauttavat halutut arvot. Tietokantakyselyt 

web-metodien sisällä toteutetaan tässä tapauksessa SQL-lauseilla. Esimerkki yhdestä 

verkkopelikauppaan toteutetusta web-metodista on liitteessä 2.

Kun tarvittavat metodit on kirjoitettu, web-palvelu käännetään. Käännös luo automaattisesti 

WSDL-kuvauksen ja muut tarvittavat asiat toteutetusta web-palvelusta. Web-palvelu on 

valmis käytettäväksi sellaisenaan.

Esimerkki verkkopelikaupan yhdestä web-palvelun web-metodin SOAP-kyselystä ja 

vastauksesta on liitteessä 3. Liitteessä 4 on lyhennelmä verkkopelikaupan web-palvelun 
WSDL-kuvauksesta. Web-palvelun ohjelmoijan ei kuitenkaan käytännössä tarvitse tietää 
kovin paljon SOAP:sta tai WSDL:stä. Ohjelmointiympäristöt huolehtivat niistä 

automaattisesti. Ainakin SOAP-viestejä on kuitenkin hyvä osata lukea. Ne auttavat monien 

virhetilanteiden selvityksessä.

Tietotyyppien ja olioiden kanssa on oltava tarkkana. Kaikki oliot eivät välity sellaisenaan 

SOAP:n päällä. Verkkopelikauppa-palvelussa oli tarkoitus välittää kuvia (tiedostoja) web- 

palvelun mukana SOAP:n päällä. Kuvat tulisi ensin serialisoida ja siirtää vasta sitten 

SOAP:lla jollain sopivalla tavalla koodattuna. Tämä ei kuitenkaan onnistu automaattisesti 

vielä Visual Studio .NET:n beta-versiolla.
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Käsin toteutettava serialisointi osoittautui sen verran hankalaksi, että päädyttiin ratkaisuun, 

jossa kuvapalvelin on erillinen ja web-palvelu välittää vain linkin haluttuun kuvaan. Tämä on 

siinäkin mielessä hyvä ratkaisu, että näin kuvien siirtäminen ei kuormita web-palvelun

palvelinta lainkaan. Web-palveluiden kyselyihin saadaan vastaukset nopeasti, kun kuvat 
tulevat erilliseltä palvelimeltä.

Seuraavan sivun kuvassa näkyy koko toteutetun verkkopelikauppa-jäijestelmän rakenne.
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Verkkopeli kau pan järjestelmäkuvaus

Kuvapalvelin

Kuva 12: Kuvaus verkkopelikaupan järjestelmästä.

Yllä olevasta kuvasta nähdään, että web-palvelu hoitaa kaikki kyselyt tietokantaan. Web- 

palvelua voidaan käyttää useista eri portaaleista. Yksi poitaali on tarkoitettu web-palvelun
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hallintaan ja tietokannan tietojen päivittämiseen. Muut portaalit ovat eri pelikauppoja. Niillä 

voi olla mm. erilainen ulkoasu ja ne voivat jopa olla suunniteltu erilaisilla laitteilla 

käytettäviksi. Yksi pelikauppa-portaali voi olla tavallinen WWW-sivusto ja toinen voi olla 

jollekin mobiililiittymälle suunniteltu versio. Kummankin pohjalla on kuitenkin sama web- 

palvelu ja tietokanta. Riittää siis, että itse palvelu toteutetaan vain kertaalleen ja portaaleja

rakennetaan sen päälle tarpeiden mukaan. Tällä tavalla vältytään siltä, että sama asia 
jouduttaisiin joka kerran toteuttamaan uudestaan. Erityisesti kustannussäästöjä tuo se, että 
varsinaista tiedon syöttämistä ja päivittämistä ei tarvitse tehdä kuin yhteen kertaan. Liitteessä 

5 on kaksi kuvaa yhdestä WWW-pohjaisesta verkkopelikauppa-portaalista. Kuviin on lisätty 

selitykset, joista näkee, minkä osien tietoja portaalista on haettu web-palveluna 

tietokannasta.

Järjestelmän kuvuksessa on näkyvissä myös kuvapalvelin. Kuvapalvelin sisältää kuvat 

myytävien pelien kansista sekä useista eri pelitilanteista. Kuvapalvelin on erillisenä, jotta 

kuvien siirto ei kuormittaisi itse web-palvelua. Olisi toki mahdollista siirtää kuvat SOAP:n 

päällä, mutta se ei ole järkevää. Parempi tapa toteuttaa kuvien liittäminen sivuihin, on 

erillinen kuvapalvelin ja web-palvelu välittää vain linkit kuviin. Lisäksi tässä toteutustavassa 

on se etu, että eri portaaleihin voidaan haluttaessa laittaa erilaisia kuvia. Esimerkiksi 
mobiiliportaaliin kuvien tulee olla kooltaan huomattavasti pienempiä kuin tavallisessa 

portaalissa. Jatkossa kuvapalvelinta on tässä tapauksessa mahdollista muuttaa laajemmaksi 

mediapalvelimeksi, joka voi tarjota peleistä erilaisia esityksiä, kuten videoesittelyjä.

Vaikka järjestelmän kuvauksessa on useita eri palvelimia, ei se tarkoita sitä, että jokaisen 

niistä tarvitsisi olla fyysisesti erillisiä tietokoneita. Käytännössä toteutus ainakin 

alkuvaiheessa tulee olemaan sellainen, että tietokanta ja web-palvelu sijaitsevat yhdellä 

palvelinkoneella. Kaikki portaalit tulevat taas olemaan toisella palvelinkoneella, johon 

luodaan useita erillisiä virtuaalipalvelulta. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelmallisesti luodaan 

useitä WWW-palveluita samalle palvelimelle. Lisäksi kuvapalvelin tulee alkuvaiheessa 
olemaan fyysisesti sama palvelin kuin portaalien palvelin. Jatkossa palvelimia on kuitenkin 
helppo eriyttää tarpeen mukaan, kun saadaan tilastoitua järjestelmän kuormitusta ja 

pullonkauloja.

6.2.3. Palvelun nopeus ja toimivuus

Jotta saadaan varmuus web-palveluna toteutetun järjestelmän nopeudesta ja toimivuudesta, 

täytyy palvelulle tehdä erilaisia testejä. Verkkopelikaupan toimivuutta testattiin kahdella 

kuormitustestillä. Testit perustuivat siihen, että ladattiin verkkopelikauppa-portaalin sivuja,
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joiden sisältö generoidaan web-palvelulta haettavista tiedoista. Vertailukohdaksi otettiin 

perinteinen järjestelmä, jossa tiedot portaalin generoimiin sivuihin haetaan suoraan 

tietokannasta ODBC-yhteydellä. Web-palveluna toteutetussa järjestelmässä on siis yksi 

välikäsi enemmän. Web-palvelu hakee tiedot tietokannasta ODBC-yhteydellä ja tarjoaa ne 

eteenpäin portaalille SOAP:lla. On aika itsestään selvää, että tämä hidastaa sivujen 

latautumista. Nyt kuitenkin haluttiin tietää se, kuinka suuri on tuo vaikutus. Onko se 

hyväksyttävän pieni verrattuna web-palveluna toteutetun jäijestelmän tuomiin etuihin 
nähden?

Testiympäristössä huolehdittiin siitä, että verkkokaistaa on riittävästi (10 Mbps -yhteys) 

asiakas- ja palvelin-koneiden välillä. Sekä perinteinen portaali että web-palveluna toteutettu 

portaali pyörivät samassa koneessa IIS5-palvelimella. Asiakas-koneella suoritettiin scriptiä, 

joka lataa sivuja silmukassa mahdollisimman nopeaan tahtiin. Ladattuja sivuja ei tallennettu 

mihinkään, jottei kiintolevylle kirjoitus olisi vaikuttanut testituloksiin. Testiä varten 

Linuxissa kirjoitettu sivujen lataus -scripti on seuraavanlainen:

#!/bin/tcsh 
echo start game 
date
repeat $1 wget 'http://ladattavan sivun url' -О /dev/null -q
echo stop game
date

Edellä kuvatuilla järjestelyillä taattiin se, että testit ovat luotettavia, ja että perinteisestä 

palvelusta ja web-palveluna toteutetusta palvelusta saadut tulokset ovat keskenään 

vertailukelpoisia. Lisäksi kaikki mittaukset suoritettiin viiteen kertaan ja otettiin saaduista 

tuloksista keskiarvot. Tuloksien hajontojen todettiin olevan hyvin pieniä. Eri mittauskertojen 

arvot olivat siis lähes identtisiä keskenään. Täten mittauksista saatuja arvoja voidaan pitää 

luotettavina.
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Ensimmäisessä testissä ladattiin portaalin yhtä, paljon dynaamista tietoa sisältävää, sivua 

mahdollisimman tiheään tahtiin. Seuraavan kuvan kuvaajassa näkyy tulos sekä perinteisen 

että web-palveluna tuoteutetun portaalin kokonaislatausajoista ladattavien sivujen määrän 

funktiona.

- - Tietokantahaku
perinteisesti

- - в- - Tietokantahaku
web-palveluna< 30

100 150
Sivujen latausmäärä

Kuva 13: Sivujen latauksen kokonaisaika sivujen latausmäärän funktiona.

Johtopäätöksenä kuvaajasta voidaan sanoa, että web-palvelutoteutus on jonkin verran, noin 

25-30 prosenttia perinteistä toteutusta hitaampi. Tulos on juuri se, mitä etukäteen voi 

odottaa. Erityisesti kuvaajasta nähdään se, että kummallakin tavalla toteutettujen palveluiden 

kokonaislatausaika kasvaa lineaarisesti sivujen latausmäärän funktiona. Web- 

palvelutoteutuksessa kulmakerroin on vain hieman suurempi.

Toisessa testissä testattiin erillisten istuntojen määrän vaikutusta palvelun käyttäytymiseen. 

Ensimmäisessä testissä käytetystä scriptistä tehtiin kaksi muuten identtistä kopiota, mutta ne 

laitettiin lataamaan eri sivuja. Testissä muodostettin näistä istuntopari, joten testissä mitatut 
arvot ovat aina parillisilta istuntojen määriltä. Eri sivujen lataamisella haluttiin varmistaa se, 
että sivut eivät jää palvelimen puskurimuisteihin, vaan ne generoidaan joka kerta uudestaan. 

Testin jälkeen kylläkin tutkittiin asiaa tarkemmin ja todettiin, että kyseisellä palvelimella 

sivut generoituvat joka tapauksessa aina uudestaan riippumatta siitä, että ladataanko vain 

yhtä sivua vai useampaa eri sivua peräkkäin.
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Seuraavan kuvan kuvaajassa näkyy tulos sekä perinteisen että web-palveltma tuoteutetun 

portaalin sivujen kokonaislatausajoista yhtäaikaisten istuntojen määrän funktiona. Kukin 

istunto lataa 200 sivua mahdollisimman tiheään tahtiin.

— — Tietokantahaku
perinteisesti

- - * - ■ Tietokantahaku
web-palveluna

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Istuntojen määrä

Kuva 14: Yhtäaikaisten istuntojen määrän vaikutus palvelun nopeuteen.

Kuvaajasta havaitaan, että perinteisellä tavalla toteutun portaalien sivujen latausnopeus ei 

hidastu kuin hieman istuntojen määrän kasvaessa. Web-palveluna toteutetun portaalin 

sivujen lataus taas hidastuu melko paljon istuntojen määrän kasvaessa. Portaali pystyy 

tarjoamaan huomattavasti nopeammin sivut eri istunnoille, kun tietokanta yhteys 

muodostetaan suoraan portaalista ODBC-yhteydellä. Tärkeintä on kuitenkin huomata, että 

web-palvelunakin toteutetun järjestelmän sivujen latausajat kasvavat lineaarisesti istuntojen 

määrään funktiona.

Jos näitä kahta hakumenetelmää mietitään tarkemmin, niin tilanteessa, jossa portaalilla on 
suora yhteys tietokantaan, kaikki tiedot saadaan haettua kerralla luomatta uusia instansseja 
tietokantaoliosta. Web-palveluna toteutetun järjestelmän haut tapahtuvat SOAPdla ja ovat 

siis aina erillisiä tapahtumia. Tämä selittänee sen, että web-palveluna toteutettu portaali 

hidastuu huomattavasti istuntojen määrän kasvaessa. Osa syy tosin saattaa olla ODBC- 

yhteydessä tai Access -tietokannassa. On mahdollista, että ne ovat pullonkauloina.

S 250
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Tietokantahakujen nopeus SQL Server 2000 -tietokannasta verrattuna Access-tietokantaan 

on 3,4-kertainen, jos käytetään OLE DB -yhteyttä3. ODBC-yhteydellä tietokantahakujen 

nopeus SQL Server 2000 -tietokannan on 1,2-kertainen Access-tietokantaan verrattuna. [42]

Jos asiaa haluaisi tutkia tarkemmin, tulisi tietokannaksi vaihtaa SQL Server 2000 -kanta ja 

ottaa siihen OLE DB -yhteys. Tässä yhteydessä laajempaa tutkimusta ei kuitenkaan tehdä.

Yhteenvetona tehdyistä kuormitustesteistä voidaan sanoa, että web-palveluna toteutettu 
portaali on selvästi perinteistä toteutusta hitaampi. Tämä tulos oli odotettavissa. Tärkeintä ei 

olekaan tuo varsinainen nopeus verrattuna perinteiseen toteutukseen, vaan se, että tuloksissa 

havaittiin palvelun nopeuden käyttäytyvän hyvin eli suoraan verrannollisesti kuormitukseen 

nähden. Tietokoneiden nopeudet kehittyvät koko ajan ja web-palveluna toteutetut 

tietokantapohjaiset jäijestelmät ovat vähän ajan päästä yhtä nopeita kuin tällä hetkellä 

perinteisellä tavalla toteutetut tietokantapohjaiset jäijestelmät. Jos palvelun hidastuminen 

olisi kasvanut esimerkiksi eksponentiaalisesti kuormitukseen nähden, tilanne olisi ollut 

huonompi. Silloin web-palvelun käyttöä tietokantapohjaisten jäijestelmien toteutuksessa

olisi ollut paljon vaikeampi perustella. Nyt palvelun hidastuminen ei ole merkityksellinen 
verrattuna web-palveluna toteutettavan järjestelmän tuomiin hyötyihin. Näitä hyötyjä ja web- 

palvelun tuomia uusia mahdollisuuksia käydään myöhemmin tarkemmin läpi.

6.2.4. Palvelun luotettavuus

Jotta asiakkaat käyttävät palvelua uudestaan ja jotta ei tapahdu virheitä, on palvelun 

luotettavuuteen kiinnitettävä huomiota. Verkkopelikauppa-toteutuksessa on erittäin tärkeää, 

että asiakas pelin ostettuaan pystyy helposti ja varmasti lataamaan pelin itselleen ja saa 

salasanan pelin käyttöönottoon. Myös itse maksutapahtuman on tapahduttava luotettavasti.

Käytännössä luotettavuus tarkoittaa useampia asioita. Palvelun on pysyttävä pystyssä 24

tuntia vuorokaudessa, jotta asiakkaat luottaisivat palvelun. Portaalin sivut on testattava 
huolellisesti, jotta voidaan olla varmoja siitä, että ne toimivat oikein. Palvelu ei saa 

kuormittua liikaa, vaan kaikkiin asiakkaiden suorittamiin sivukyselyihin on pystyttävä 

vastaamaan riittävän lyhyen vasteajan kuluessa.

Jotta riittävä luotettavuus saavutetaan, tulee palvelin mitoittaa vastaamaan sitä kuormaa, joka 

sille tulee. Verkkopelikauppa-jäijestelmän palvelimia ei ole vielä valittu, mutta ne tulevat 

olemaan riittävän tehokkaat takaamaan sen, että kuormitus ei ole liian suuri.

3 OLE DB on tietokantahakujen rajapinta Microsoftin komponentti-pohjaisessa tietokanta-arkkitehtuurissa. [43]
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Myös verkkoyhteyden kaistanleveyden on mitoitettava sopivaksi suunniteltuun käyttöön 

nähden, niin web-palvelun ja portaalin kuin portaalin ja asiakkaan välillä. Verkkopelikauppa 

otetaan käyttöön ympäristössä, jossa asiakkailla on kiinteä Elisa Kotiportti -liittymä 
(http://www.kotiportti.fi).

6.2.5. Palvelun tietoturva

Tietoturvan huomioiminen tietokantapohjaisissa jäijestelmissä on erittäin tärkeää, koska 

tietokannat useimmiten sisältävät tietoa, jonka ei ole hyvä joutua vääriin käsiin. Web- 
palveluna toteutetussa tietokantapohjaisessa järjestelmässä, kuten tässä verkkopelikaupassa, 
tulee ottaa huomioon muutamia yksityiskohtia.

Web-palvelun etuna on, että tietokantaa ei voi ulkoa päin yrittää käyttää väärin muuttamalla 

SQL-lauseiden parametreja tai lisätä niihin omia välilauseita. SQL-kyselyt muutetaan web- 

palvelun kyselyiksi, joten ylimääräisten kyselyiden teko on mahdotonta. Kaiken lisäksi 

ylimääräisten kyselyiden teko on jo alemmalla tasolla mahdotonta, sillä ASP.NET ei salli 

peräkkäisten SQL-lauseiden suoritusta, vaan kaikki lauseet on suoritettava erikseen. 

Tietokannasta on mahdollista saada tietoa vain sallittujen web-palvelun kyselyiden avulla.

Ongelma on kuitenkin se, että web-palvelun kyselyjä loppukäyttäjä ei saa päästä käyttämään 
suoraan. Pääsy web-palvelun palvelinkoneeseen on mahdollista rajoittaa ennalta 
määrättyihin IP-osoitteisiin. Käytännössä nämä osoitteet ovat web-palvelua käyttävien 
portaalipalvelimien osoitteita.

Web-palvelun käytön rajoittaminen tiettyihin IP-osoitteisiin näyttäisi ratkaisevan koko 

tietoturvaongelman palvelun luvattoman käytön osalta. Näin asia ei kuitenkaan ole. Verkon 

salakuuntelu tai IP-osoitteiden väärentäminen on varsin helppoa [5]. Jos halutaan olla erittäin 

varmoja siitä, että tietoa ei haeta luvattomasti, tulee web-palvelun ja sitä käyttävien 

portaalien palvelimien väliset yhteydet suojata paremmin. Tähän tarkoitukseen voi käyttää 

esimerkiksi VPN-yhteyksiä ja palomuureja.

Peliportaalin ja asiakkaan välillä liikenne salataan SSL:llä tiettyjen sivujen osalta, sillä pelien 
maksutapahtumat verkkopankkeihin ja pelin avauskoodien lähettäminen asiakkaalle tulee 
välittää salatun yhteyden päällä.

Nyt toteutetussa verkkopelikauppa-jäijestelmässä tietoturva on monilta osiltaan ratkaistu. 

Web-palvelun ja portaalien välisten VPN-ratkaisujen toteutustapaa ei ole vielä päätetty.
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6.3. Skenaario laajasta web-palveluna toteutettavasta 

tietokantajärjestelmästä

Edellä suunniteltiin ja toteutettiin eräs web-palveluna toteutettava tietokantajärjestelmä 

käytännössä. Kuitenkin tulee mieleen, voiko ideaa hyödyntää laajemmin? Käytännössä herää 

kysymys, voidaanko toteuttaa sellaisia web-palveluun perustuvia tietokantapohjaisia

järjestelmiä, joita voidaan myydä asiakkaiden käyttöön? Seuraavassa on käsitelty kaksi 
erilaista ideaa siitä, kuinka tätä mahdollisuutta voidaan kenties hyödyntää.

6.3.1. ASP-palveluna tarjottava tietokantapalvelu palveluntuottajille

Ensimmäinen idea perustuu useasti vastaan tulleeseen ongelmaan. On olemassa monenlaisia 

eri tietokantoja ja rajapintoja, joilla tietoon pääsee käsiksi. Lisäksi tietokantojen luonti ei ole 

aina ihan yksinkertaista. Voidaan miettiä, saadaanko toteutettua järjestelmä, jolla voidaan 

helposti luoda WWW-käyttöliittymän kautta uusia erilaisiin tarpeisiin soveltuvia 

tietokantoja?

Idean olisi tarkoitus toimia siten, että uutta tietokantaa tarvitseva kehittäjä menisi www-

sivulle, jolta uusi tietokanta luodaan. Tältä sivulta määritettäisiin tietokantaan tulevat taulut 
ja niiden kentät tietotyyppeineen.

Seuraavassa vaiheessa luotaisiin kyselyt, joilla tietokantaa voi käyttää. Käytännössä tämä 

tarkoittaisi sitä, että yhdistettäisiin halutut sql-lauseet haluttuihin web-metodeihin. 

Seuraavassa on yksinkertaistettuna eräs mahdollinen tapa, jolla kyseinen yhdistämistoiminto 
voitaisiin toteuttaa.

Web-metodi:

double getProductPrice(int product)

ja sitä vastaava 

Sql-kysely:

SQL = "SELECT Price FROM ProductTable WHERE Product=" & product

Edellä kuvattujen vaiheiden pohjalta voisi syntyä automaattisesti uusi web-palvelu. 

Tietokannan luonnin ja tietokantakyselyiden määrittelyn jälkeen portaalien kehityksessä 
käytettäisiin ainoastaan tätä syntynyttä web-palvelua ja sen metodeita. Suoraa yhteyttä itse 

tietokantaan ei olisi.
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Mitä hyötyä sitten tällaisesta toteutuksesta olisi? Ensimmäisenä tulee mieleen, että 

riippumatta siitä, millä ympäristöllä ja ohjelmointikielellä portaalla toteuttajiin, tietokannan 

muodostus ja tietokantakyselyt olisivat aina samalla periaatteella toimivia.

Toiseksi kyseinen toteutustapa mahdollistaisi saman tietokannan käytön useammasta 

paikasta yhtaikaa. Käytännössä voitaisiin toteuttaa samaan tietokantaan perustuva palvelu

erilaisille päätelaitteille: WWW-portaaleille, matkapuhelimille ja kaikenlaisille muille uusille 
mobiililaitteille. Näin saavutettaisiin tietynlainen adaptiivisuus palveluille. Vaihtoehtoisesti 
yksi ja sama palvelu voitaisiin toteuttaa samalle laitteelle, mutta eri käyttäjäryhmille 

suunnitelluin ulkoasuin. Tällöin tämän uuden toteutustavan avulla voitaisiin saavuttaa 

esimerkiksi lisähyötyä palvelun markkinoinnissa eri kohderyhmille.

Kolmantena tärkeänä näkökohtana voitaisiin pitää tietoturvallisuuden lisääntymistä. Kun 

portaalin kehittäjillä on käytettävissään ainoastaan ennalta määritellyt tietokantakyselyt, he 

eivät pääse vahingossa tai tahallaan ”sotkemaan" tietokantaa yhtä helposti kuin, jos he voivat 

tehdä suoria SQL-kyselyitä tietokantaan. Tietoturvallisuuden kannalta on kuitenkin otettava 

huomioon eräs asia. Sivuille, joilta käsin tietokantaa voidaan muokata, ei ulkopuolisilla saa 

olla mahdollisuutta päästä käsiksi. Vastaavasti web-palvelun kyselyitä ei saa päästä 
tekemään kuin niistä koneista, joille on annettu oikeus siihen. Käytännössä nämä koneet 
olisivat palvelimia, joihin kyseiseen tietokantaan pohjautuvat portaalit tulisivat.

Kokonaisuutena tällaisen järjestelmän suunnittelu ja toteutus tulisi olemaan erittäin suuri ja 

haastava projekti. Idea on kuitenkin uudenlainen ja sellainen, jota ei aiemmin ole toteutettu. 

Mielestäni sen toteuttamiskelpoisuutta olisi syytä selvittää tarkemmin.

6.3.2. ASP-palveluna tarjottava tietokantapalvelu kotikäyttäjille

Tämä toinen idea on hieman edellisen idean kaltainen. Tarkoitus olisi toteuttaa jäijestelmä, 

jossa tietokantojen rakenteet ovat valmiiksi suunniteltuja. Nämä olisivat tavallisille 

kuluttajille tarkoitettuja, valmiiksi suunniteltuja tietokantoja. Esimerkkeinä tällaisista 
tietokannoista voi mainita ainakin henkilökohtaisen kirjanpidon, auton kulu- ja 
huoltopäiväkirjan sekä erilaiset muistiot.

Tavallisilla ihmisillä on tarpeita monille tällaisille pienimuotoisille tietokannoille, mutta 

ongelmana on se, että he eivät niitä itse osaa tai viitsi suunnitella ja rakentaa. Voitaisiinkin 
tarjota erilaisia valmiita tyhjiä tietokantoja, joihin käyttäjät vain syöttäisivät tietoja sekä 

lukisivat ja tulostaisivat erilaisia yhteenvetoja niistä.

Antti Hyttinen: Tietokantapohjaisten järjestelmien toteutus web-palveluna 50



Web-palveluiden toteutus

Jäijestelmä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi niin, että asiakas maksaa kiinteän perusmaksun 

kuukaudessa siitä, että saa käyttää kyseistä tietokantajäijestelmää. Tämän lisäksi hän 

maksaisi jokaisesta avatusta tietokannasta jonkin pienen lisämaksun. Näin jokainen voisi 

ottaa käyttöönsä niin monta tietokantaa, kuin itse kokisi tarvitsevansa.

Etuja ideasta kuluttajille olisi, että he saisivat kaikille tietokantatarpeilleen yhden ja saman 

käyttöliittymän, jonka kautta he voisivat syöttää ja ylläpitää tietojaan. Tämän järjestelmän 
toteutettaminen web-palveluna loisi mahdollisuuden syöttää ja lukea tietoja lähes mistä ja 
milloin tahansa. Lisäksi tiedot pysyisivät varmemmassa tallessa kuin omalla tietokoneella, 

sillä tälläisesta jäijestelmästä varmasti otettaisiin säännöllisesti varmuuskopiot.

Yksi ongelma on se, luottaisivatko ihmiset omia tietojaan ulkopuolisen tahon tietokantoihin. 

Kyse on ihmisten asenteista ja siitä, kuka palvelun tarjoaisi. Palvelun tarjoajan tulisi 

saavuttaa kuluttajien luottamus siitä, että tiedot eivät joudu missään tapauksessa vääriin 

käsiin. Mielestäni tämä on mielenkiintoinen idea, jota olisi syytä tutkia enemmän.

6.4. VVeb-palvelurajapinnan luonti olemassa olevaan 

tietokantapohjaiseen palveluun

Tapaus, jossa on jo olemassa valmis palvelu, on periaatteeltaan varsin yksinkertainen. Jos 

tällainen palvelu halutaan jatkossa tarjota web-palveluna, on nykyisen rajapinnan päälle 

rakennettava sovitin, joka muuntaa palvelun nykyisen rajapinnan web-palvelurajapinnaksi.

Ongelma on kuitenkin usein se, että ei ole olemassa varsinaista rajapintaa. Tietokanta ja 

varsinainen palvelu on integroitu yleensä tiiviisti WWW-sivustoon. Tällöin on erittäin 

vaikeaa, joskaan ei täysin mahdotonta, lähteä toteuttamaan web-palvelun rajapintaa olemassa 

olevaan palveluun.

Jäijestelmien muuttaminen web-palveluksi on paljon helpompaa, jos selkeä rajapinta on 

olemassa. Esimerkkejä tällaisista palveluista ovat erilaiset ajanvarausjärjestelmät. Niissä on 
tietääkseni käytetty selkeitä rajapintoja, joiden avulla asiakasohjelmat kommunikoivat 
palvelinohjelmiston kanssa. Se, kuinka järkevää on tällaisten valmiiden järjestelmien 

muuttaminen web-palveluiksi, on hieman kyseenalaista. Sitä tulisi selvittää tarkemmin ja 

kartoittaa mahdollisia tulevaisuuden tarpeita. Toisaalta olemassa olevien järjestelmien 

muuttaminen web-palveluksi voi olla järkevää siinä vaiheessa, kun palvelua muutenkin 
joudutaan uudistamaan.
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6.5. Yhteenveto web-palveluiden toteutuksesta

Voidaan huomata, että web-palvelut sopivat hyvin moniin erilaisiin tarkoituksiin. Tässä 

yhteydessä keskityttiin tietokantapohjaisten jäijestelmien toteutukseen web-palveluina. Nejo 

pelkästään taijoavat erittäin suuret liiketoiminnan mahdollisuudet tulevaisuudessa.

Web-palveluiksi voidaan muuttaa myös olemassa olevia palveluita. Nykyisten kaltaisten 

uusien palveluiden toteutus web-palveluina tarjoaa vielä enemmän uusia mahdollisuuksia. 
Suurin kehitys web-palveluiden kohdalta on kuitenkin vielä varmasti näkemättä. Web- 
palveluina voidaan toteuttaa mitä erilaisempia palveluita, joiden ideoita vasta suunnitellaan.

Vaikka web-palveluita on yksinkertaista toteuttaa, tulee huomata yksi tärkeä seikka. Web- 

palvelujen toiminta tulee testata hyvin, etenkin jos kyseessä on Internetissä julkisesti 

taijottava web-pal velu.

Ensimmäinen asia jo ennen web-palvelun toteutusta on varmistaa, että koko suunniteltu 

liikeideakonsepti tulee toimimaan web-palveluna. Toinen testattava asia on itse palvelun 

toiminnallisuus. Tulee siis varmistaa, että kaikki osat toimivat oikein ja että web-palvelun 

käyttö on sallittu vain halutuille tahoille. Kolmantena asiana on testata, että toteutettu web- 

palvelu kestää sille kohdistuvan kuormituksen ja että palvelu on myöhemmin helposti 
skaalattavissa. Kun web-palvelu on otettu käyttöön, tulee sen käyttöä vielä tarkkailla 
säännöllisesti ja kerätä tilastoja sen käytöstä. [44]
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7. WEB-PALVELUIDEN TULEVAISUUS

Web-palveluiden käyttökohteiden tarkastelun yhteydessä havaittiin suuri määrä mahdollisia 

kohteita, joihin web-palvelut saattavat sopia. Edellisessä luvussa taas saatiin hyvä käytännön 

kokemus siitä, mitä järjestelmiä web-palveluina voidaan ainakin oikeasti toteuttaa. Web- 

palveluiden käyttömahdollisuudet näyttävät olevan erittäin laajat.

Web-palvelut soveltuvat parhaiten tilanteisiin, joissa on kyse selkeistä kysely-, vastaus- tai 
päivitystoiminnoista; toisin sanoen haetaan jotain ulkopuolista tietoa web-palvelulta, 

pyydetään web-palvelua suorittamaan jokin toimenpide syötteille ja palauttamaan siitä tulos, 

lisätään tietoa web-palvelun kautta tietokantoihin tai ohjataan jotain ulkopuolista toimintaa 

web-palvelun avulla. Omasta mielestäni tärkeimmät web-palvelut tulevat olemaan jonkin 

tiedon taijontaa ja erilaisia toimintoja suorittavia funktioita.

Yhden kriteerin web-palveluille voidaan myös sanoa olevan se, että web-palveluiden täytyy 

olla sellaisia, jotka eivät vaadi täyttä reaaliaikaisuutta, ei siis liikkuvaa kuvaa, ääntä, tms. 

SOAP ei ole protokolla, joka soveltuisi siihen, eikä ole tarkoituskaan olla.

Mitä etuja web-palvelut tarjoavat? Tärkein asia, johon kaikki muut pohjautuvat, on se, että 
web-palvelut tarjoavat toimintoja rajapinnalla, joka on helposti otettavissa käyttöön missä 

tahansa ympäristössä, oli kyseessä sitten perinteinen ohjelma tai jokin Intemet-sovellus.

Tekniseltä kannalta web-palvelut taijoavat useita etuja. Web-palveluiden käyttö sovellusten 

välillä on kieliriippumatonta, eikä niillä ole aikaisempien ohjelmistokomponenttien 
mukanaan tuomia rajoituksia. Web-palvelut perustuvat XML-kieleen, joka on laajasti otettu 

käyttöön monissa paikoissa. Web-palvelut poistavat myös tekniset rajoitteet, jotka ovat 

käytännössä estäneet automaattisen tiedon välityksen eri järjestelmien välillä. Web- 

palveluita voi ottaa käyttöön läpinäkyvästi mistä tahansa järjestelmästä, joka tulee HTTP- 

protokollaa. Lisäksi organisaation sisäiseen käyttöön kehitetyt ohjelmat on mahdollista 

laittaa julkisiksi muuttamatta yhtään riviä koodia. [45]

Liiketoiminnallista arvoa web-palvelujen on osoitettu tuovan useiden asioiden kautta. 
Käytännössä nämä ovat asioita, joilla web-palvelut tuovat mukanaan jotain uutta vanhoihin 

toimintatapoihin.

WebServices.Org määrittelee web-palveluiden tuomiksi hyödyiksi seuraavia asioita [46]:

• Ohjelmistot toimivat palveluina, joita voi ottaa käyttöön erillisinä komponentteina.
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• Liiketoimintojen yhteistoiminta tulee dynaamiseksi, jolloin kumppanuuksia voidaan 

muodostaa automaattisesti.

• Liiketoimintapalveluiden hajauttaminen ja jakelu Internetin välityksellä tuo 

mukanaan lisää tavoitettavuutta.

• Uusia markkinamahdollisuuksia tulee dynaamisten hankkeiden ja arvoketjujen 

muodossa.

• Liiketoimintojen tehokkuutta saadaan lisää, kun ei tarvitse suunnitella kaikkia 
monimutkaisia toimintoja eri järjestelmiin aina uudestaan.

• Olemassa olevia palveluita voidaan yhdistää ja yhtenäistää.

• Web-palvelut perustuvat yleisesti hyväksyttyihin määrittelyihin ja mahdollistavat 

rakenteellisen tiedon välityksen, viestinnän, palveluiden etsimisen, rajapintojen 

kuvaukset ja liiketoimintaprosessien yhtenäistämisen.

Haittoja web-palveluissa on hyvin vähän. Suurin huoli on se, voidaanko ulkopuolisen tahon 

tarjoamia toimintoja ja tietoja pitää riittävän luotettavina. Tämä tarkoittaa sitä, että tiedon 

tulee olla varmasti oikeaa ja se on oltava aina saatavilla. Väärää tietoa ja yhteyskatkoksia ei 

saa ilmetä juuri lainkaan. Kyse on sopimusteknisestä ongelmasta, joka lienee ratkaistavissa.

Myös tietoturvaan on syytä kiinnittää paljon huomiota. Aina kun tällaisia uusia teknologioita 
otetaan käyttöön, niihin saattaa liittyä yllättäviä tietoturvauhkia. Lisäksi yksi pieni haitta on 
se, että web-palvelujen toteutukset tulevat olemaan hieman perinteisiä toteutuksia hitaampia. 

Tämä ongelma poistunee kuitenkin konetehojen lisääntyessä.

Kehityksen alkuvaiheessa kukin taho kehittää ja julkaisee omia web-palveluita. Kaikki 

näyttää olevan hyvin hajautettua. On kuitenkin odotettavissa, että jossain vaiheessa web- 

palveluiden tarjonta tulee keskittymään. Kuten aikoinaan syntyi ISP-operaattoreita, on 

hyvinkin mahdollista, että vastaavan kaltaisia operaattoreita tulee web-palveluita varten. 

Nämä operaattorit voivat ottaa huolehdittavakseen palveluiden seurannan, raportoinnin, 

yhtenäisyyden valvomisen ja käyttöönoton. Lisäksi he voivat huolehtia palveluiden 

tietoturvasta ja autentikoinnista sekä palveluiden käytön rahastuksesta. On varmasti monia 
muita vastaavista toimintoja, joita he saattavat ottaa hoitaakseen. [47]

Todennäköisenä voidaan pitää sitä, että web-palvelut tulevat olemaan seuraava 

vallankumouksellinen askel sähköisen liiketoiminnan alalla. Kokonaan uudenlainen 

sovelluskehityksen malli on syntymässä. Ja mikä parasta, kaikki web-palvelujen tekniikka 

perustuu olemassa oleviin ja hyväksi koettuihin standardeihin ja tekniikoihin.
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8. POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä työssä tutkittiin web-palveluiden tekniikoita ja tietokantapohjaisten jäijestelmien 

toteutusmahdollisuutta web-palveluna. Koska kyseessä on hyvin uusi teknologia, oli ensin 

syytä käydä läpi keskeisimmät web-teknologiat ja niihin liittyvät kehitysympäsistöt. SOAP- 

protokolla ja WSDL-kieli ovat jo lunastaneet asemansa teknologioiden puolelta. Muiden 
protokollien ja kielien asemasta käydään vielä kamppailua.

Kehitysympäristöjen puolella niin .NET- kuin J2EE-arkkitehtuurilla on vahva asema. 

Molemmat ympäristöt tulevat elämään rinnakkain, eikä selvää voittajaa vielä pysty 

sanomaan. Paremmuuden näiden välillä ratkaisee se, mihin ympäristöihin web-palveluja 

kehitetään. .NET-ympäristöön varteenotettavan kehitysympäristön tarjoaa ainoastaa 

Microsoft Visual Studio .NET:llä. J2EE-puolella kamppailu on kovempaa. Hyviä 

kehitysympäristöjä tarjoavat ainakin HP, IBM, Sun, Borland ja BEA.

Työn teoriaosuudessa käytiin läpi myös web-palveluiden tietoturvallisuutta. Käytännössä 

tässä voidaan todeta, että web-palveluihin pätevät pääosin samat tietoturvanäkökulmat kuin 
mihin tahansa verkkopuolen järjestelmiin. Ainoan poikkeuksen tekee se, että web-palvelut 
käyttävät tiedonvälitykseen HTTP-protokollaa, jonka liikenne on yleisesti muuta liikennettä 

sallitumpaa. Toisaalta tämä helpottaa web-palveluiden toteuttamista, mutta voi olla myös 

jonkin asteinen tietoturvauhka. Tämä on asia, joka tulee ottaa huomioon palomuuri

ratkaisujen suunnittelussa.

Työn varsinaisessa käytännön osuudessa haettiin ratkaisua siihen, voidaanko 

tietokantapohjaisia järjestelmiä toteuttaa web-palveluna. Lyhyt vastaus on, että kyllä 

voidaan. Tällaiset järjestelmät ovat jonkin verran perinteisiä tietokantatoteutuksia hitaampia, 

mutta eivät oleellisesti. Vaikka ratkaisujen keskinäisen tehokkuuden suhde säilyykin, 

laitepuolen nopea kehittyminen tekee pian web-palveluistakin riittävän nopeita useisiin 
järjestelmiin. Web-palveluna toteutettavien järjestelmien etuna on, että ne tarjoavat 
mahdollisuuden toteuttaa helposti järjestelmiä, joita voi käyttää erilaisilla päätelaitteilla.

Web-palveluna toteutettavat tietokantapohjaiset järjestelmät taas mahdollistavat sen, että 

voidaan toteuttaa hyvin erilaisia järjestelmiä ja palveluita, jotka käyttävät pohjallaan yhtä ja 

samaa tietokantaa.

Taloudellisesta näkökulmasta ainakin uusien tietokantapohjaisten järjestelmien toteutus web- 

palveluina tulee olemaan järkevää, koska se mahdollistaa tietojen syöttämisen vain yhteen
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järjestelmään, kun nykyisin tiedot joudutaan useasti syöttämään moniin eri järjestelmiin. 

Tämä tarkoittaa tietokantojen integrointia. Tietokantojen päällä toimivat ohjelmat voivat 

kuitenkin olla hyvin erilaisia käyttötarkoituksestaan riippuen.

Meillä on siis kehittymässä tekniikka tiedonvälitykseen, jolla saadaan kavennettua yritysten 

välistä kuilua, jossa tieto ei siirry suoraan tietojärjestelmien välillä. Käytännössä kaikki ei 
varmastikaan tule tapahtumaan nopeasti, mutta puitteet uudelle vallankumoukselliselle 
teknologialle ovat jo olemassa!

Yritysten politiikka ja yleensäkin globaalinen talouskehitys tulevat vaikuttaan siihen, milloin 

ja millä vauhdilla web-palveluiden teknologia tullaan ottamaan laajasti käyttöön. Osa web- 

palveluiden teknologioista tullee vielä matkan varrella muuttumaan ja ainakin kehitystä on 
luvassa jo olemassa oleviin teknologioihin.
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Perusteita suomenkielisen vveb-palvelu -termin käytölle

Web-palveluilla tarkoitetaan asiaa, jonka englannin kielinen termi on ”Web Service.” Web- 

palveluille ei ole vielä vakiintunutta suomenkielistä termiä. Seuraava lainaus on Tietokone- 

lehdessä ollut määritelmä sille, mitä tällä termillä tarkoitetaan.

"Web-palveluin a (Web Services) tarkoitetaan XML.ää, HTTP.tä ja SOAP-protokollaa (Simple Object 

Access Protocol) hyödyntäviä palveluita, joita voidaan kutsua etäältä samalla tavoin kuin sovelluksen 

sisäisiä, paikallisia metodeja. Palvelut voivat olla yksityisiä tai julkisia. Esimerkiksi toimipaikan haku 

postinumeron avulla voisi olla julkinen vveb-palvelu. ”

[Tietokone 9/2001]

Vastaus kyselyyn suomenkielessä käytettävästä termistä Tekniikan sanastokeskuksesta on 

seuraava:

"Käytettävissämme olevien lähteiden perusteella näyttäisi siltä, ettei Web-termille tässä 

merkityksessä vielä ole vakiintunutta suomenkielistä vastinetta. Hyvä termi tuo esiin käsitteestä 
olennaisimman, eroaa riittävästi lähikäsitteisiin viittaavista termeistä ja sitä on helppo käyttää ja 

taivuttaa. Englannin termillä on useampia merkityksiä, jotka läheisesti toisiinsa liittyvinä saattavat 

aiheuttaa sekaannuksia (Web- WWW-palvelu), joten olisi hyvä jos samalta ongelmalta voitaisiin 

välttyä suomenkielistä termiä muodostettaessa. ”

[Tekniikan Sanastokeskuksen termipalvelu]

Edellä olevien määrittelyn ja vastauksen pohjalta käytän tässä diplomityössä myös web- 

palvelu -termiä. Se ei ehkä ole parasta suomenkieltä, mutta erottuu WWW-palvelu - 

termistä, jolla tarkoitetaan yleisesti kaikkia WWW:ssä tarjottavia asioita.
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Seuraavassa on esimerkki yhdestä verkkopelikaupan web-palvelun metodista. Ohjelmakoodi 

on kiijoitettu Visual Studio .NET :llä ja ohjelmointikielenä on käytetty Visual Basic.ia. 

Ohjelmakoodista näkyy, kuinka tieto haetaan tietokannasta sql-lauseella. Yhteys tietokantaan 

eli ’GameDBConnection' on muodostettu valmiilla tietokanta-komponentilla. Funktion 

kutsuminen ja vastauksen saaminen näkyvät ulospäin SOAP-rajapintana.

<WebMethod()> Public Function getGamelnfo(ByVal game_ID As String) _ 
As ArrayList

Dim i As Integer 
Dim sql As String
sql="SELECT * from data_Games where Game_ID=1" & game_ID & ..
Dim rs As New OleDbCommand(sql, GameDBConnection)
Dim gamelnfo As New ArrayList()
Dim gameData As New ArrayList()
Dim gameParam As New ArrayList() 
rs.Connection.Open()
Dim myReader As OleDbDataReader = _
rs.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection)
While myReader.Read()

For i = 0 To myReader.FieldCount() - 1
gameParam.Add(myReader.GetName(i))
If (("" & myReader.GetValue(i)) <> "") Then 

gameParam.Add(myReader.GetValue(i))
Else

gameParam.Add("" & myReader.GetValue(i))
End If
gameData.Add(gameParam.Clone()) 
gameParam.Clear()

Next i
gamelnfо.Add(gameData.Clone()) 
gameData.Clear()

End While 
myReader.Close() 
rs.Connection.Close() 
getGamelnfo = gamelnfo 

End Function
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SOAP

Seuraavassa on esimerkki SOAP kyselystä ja vastauksesta. Lihavoituna näkyvät kohdat tulee 
korvata todellisilla arvoilla. (Esimerkki on tämän diplomityön yhteydessä toteutetusta 
verkkopelikaupasta.)

POST /gameShopWS/gameProvider.asmx HTTP/1.1 
Host: 127.0.0.1
Content-Type : text/xml ; charset=utf-8 
Content-Length : length
SOAPAction: "http ://127.0.0.1/newGame"
<?xml version=”1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi = "http ://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:soap= * http ://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

<soap:Body>
<newGame xmlns="http://127.0.0.1/">
<Game_ID>string</Game_ID>
<GameName>string</GameName>
<GameLink>string</GameLink>
<ReviewLink>string«/ReviewLink>
«Reviews>string</Reviews>
<Publisher>string«/Publisher>
<EANCode>string</EANCode>
<VETCode>string«/VETCode>
<ShortDescription>string«/ShortDescription>
<LongDescription>string«/LongDescription>
<SystemRequirements>string«/SystemRequirements>
<RecommendedSystem>string«/RecommendedSystem>
<DeliveryFormat>string«/DeliveryFormat>
<DataFormat>string«/DataFormat>
«OpérâtingSystem>string</OperatingSystem>
<Price>double«/Price>
«ReducedPrice>double«/ReducedPrice>
<Genre>string«/Genre>
«AspirâtionLevel>string«/AspirationLevel>
<Players>string</Players>
<Lang>string«/Lang>
<AgeRecommendation>string«/AgeRecommendation> 
<GameFileSize_MB>double</GameFileSize_MB> 
<GameFileLink>string«/GameFileLink>
<DemoIncluded>boolean</DemoIncluded>
« DemoFileSize_MB>double</DemoFileSize_MB>
<DemoLink>string«/DemoLink>
<PubiicationDate>dateTime«/PublicationDate> 
<SalesCounter>int«/SalesCounter>

</newGame>
</soap:Body>

</soap:Envelope>
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type : text/xml ; charset=utf-8 
Content-Length: length

<?xml version=”1.0” encoding="utf-8"?>
«soap:Envelope xmlns:xsi="http ://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http ://www.w3.org/2 001/XMLSchema"
xmlns:soap="http ://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">

«soap :Body>
«newGameResponse xmlns="http ://127.0.0.1/"> 

<newGameResult>boolean«/newGameResult>
</newGameResponse>
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Seuraavassa on lyhennelmä verkkopelikaupan web-palvelun WSDL-kuvauksesta.

<?xml version = "1.0" encoding = "utf-8" ?>
<definitions xmIns:s="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xm Ins: http = "http:/ /schemas, xmlsoap.org/wsdl/http/" 
xm Ins: m ime = "http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/m ime/" 
xmlns:tm = "http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" 
xm Ins :soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ " 
xm Ins :soapenc=" http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 
xmlns:sO = "http://127.0.0.1/" targetNamespace = "http://127.0.0.1/" 
xmlns="http://schemas.xm lsoap.org/wsdl/">

<types>
<s:schema attributeFormDefault= "qualified" 

elem entFormDefault= "qualified" 
targetl\lamespace = "http://127.0.0.1/">

<s:element name="getGameInfo">
<s:complexType>

<s:sequence>
<s:element mmOccurs="l" maxOccurs="l" 

name = "game_ID" nillable = "true" 
type="s:string" />

</s:sequence>
</s:complexType>

</s:element>
<s:element name=' getGameInfoResponse">

<s:complexType>
<s:sequence>

<s:element minOccurs="l" maxOccurs="l" 
name=" getGamelnfoResult" nillable= "true" 
type="sO:ArrayOfAnyType" />

</s:sequence>
</s:complexType>

</s:element>
tästä kohtaa on poistettu element-kohtia...-->

</s:schema>
</types>

<message name = "getGameInfoSoapIn">
<part name = "parameters" element="sO:getGameInfo" />

</message>
<message name=' getGameInfoSoapOut">

<part name="parameters" element="sO:getGameInfoResponse' />
</message>

tästä kohtaa on poistettu message-kohtia... — >
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<portType name="GameProviderSoap">
<operation name="getGameInfo">

cinput message = "sO:getGameInfoSoapIn" />
<output message = "sOrgetGamelnfoSoapOut" />

</operation>
<!--...tästä kohtaa on poistettu portType-kohtia...--> 

</portType>

<binding name="GameProviderSoap" 
type="sO:GameProviderSoap">

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

<operation name="getGameInfo">
<soap:operation

soapAction = "http://127.0.0.1/getGameInfo" 
style = "document" />

<input>
<soap:body use = "literal" />

</input>
<output>

<soap:body use= "literal" />
</output>

</operation>
</binding>
<!—...tästä kohtaa poistettu binding-kohtia...—>

<service name="GameProvider">
< documentation >GameShop</documentation>
<port name = "GameProviderSoap"

bind ¡ng = "sO:GamePro vide rSoap">
<soap:address

location = "http://127.0.0.1/gameShop WS/gamePr 
ovider.asmx" />

</port>
</service>

</definitions>
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Liite 5

Kuvia verkkopelikaupan portaalin sivuista, jotka käyttävät tietokantapohjaista web-palvelua.

I iedoksi

№ 6* №• 10* 0* ■

* j -k
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o Tästä voit listata Deleía
 •«*—

o Tästä voit lukea tarkemmat 
ohjeet ostoprosessista

Cue Club on peli jonka perusteet opit helposti

1 Kaupoissa ravaamlnen on hlstorlaal 
I Digitaalinen Pelikauppa on Suomen toinen 
I palvelu, josta voit ostaa ja ladata pelejä 
H suoraan koneellesiI

I NÄIN HELPPOA SE ON I

I Katsasta pelit, valitse mlelelsesl,suorita 
I maksu kätevästi koneeltasi ja lataa peli 
I suoraan koneellesi.

И Maksu tapahtuu helposti ja turvallisesti 
I pankkien verkkomaksulla. (Solo, Kultaraha ja 
i Sampo)

--------------cm

Racing

usura kaikki pelit

1. Cue Club /
2. Pelivaan /
3. Crazy Pyle
4. Super iffartmg simulation
5. Raptor

• DWEEBS
• Peppi Pitkätossu
• Crazy Puzzle
• Cue Club
• DemonStar
• Castrol Honda Superbike^
• Chinese Ched
• Sklldoo х-тД
• SnowWave
• Star miner
• ttrttr
• Rally Championship Xtreme ¿
• Pelivaan
• Raptor
• RedLynx SkIFIying

Web-palveluna haettuja 
listoja peleistä

Л

У

Kuva A: Verkkopelikaupan pääsivu.

»ia«i
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I Minimi
laitteistovaatimus

/
Siirry sl/ullle
Midaamteractive
Urh/lu

Cue Club

Cue Club on peli Jonka perusteet opit hejp 
mutta se tarjoaa haastetta myös 
kokeneemmallekin pelaajalle e-l 
pelimuodot takaavat että pi^Hätsen pariin 
uudestaan Ja uudestaan

Pelimuotoina USÄBall, UK 8 Ball, 9 Ball, 
Snooker, Speedöall, killer Yhdelle tai k aholle | 
pelaajalle on tarjolla harjoitusottelulta ja 
useita eri kilpailuja sekä 2 mestaruuskilpailua. 
Pelistä löytyy myös vlrtuaalichat, pelin 
sisäinen chat, LAN mahdollisuus ja npljon 
muuta. Peli antaa myös ohjeita joille voit 
parantaa omaa pelaamistasi.

Pelin nimi 
I Pelin viralliset 
kotisivut:
Julkaisija:
kategoria
Formaatti:
IL äsuosltus:
Pelin kieli:
Pelaajien lukumäärä 
Käyttöjärjestelmä

Web-palveluna haettuja 
tietoja yhdestä pelistä

Englentl
t-2 / LAN
Win 95/98, directX 7.0а 
tai uudempi
Pentium 200. 32MB RAM, 
directX yhteensopiva 
näytönohjain ja

<JCWW «w*

Л

у

Kuva B: Tarkemmat tiedot yhdestä pelistä.
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