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Mobiilisovellukset void aan integroid a Web Services -tekniikoid en avulla osaksi
yritysten tietojärjestelm iä. Tässä tutkielm assa selvitetään kuinka laajasti näitä
tekniikoita void aan hyöd yntää erityisesti Java ME -ym päristössä ja m itä vaiku tuksia tekniikoid en käytöstä aiheutuu.
Web Services -tekniikoid en hyöd yntäm isen m ahd ollisu utta on selvitetty kirjallisuu skatsauksen

avulla. Lopputuloksena

on

taulukko Web Services -

tekniikoista, joita on m ahd ollista tällä hetkellä käyttää Java ME -ym päristössä.
Web Services -tekniikoid en käytön vaikutuksia arvioid aan tutkielm aa varten
toteutettujen konstruktioid en avulla.
Web Services -tekniikoid en hyöd yntäm inen tekee sovelluksen toim innallisu u d esta tehokkaam m an kuin vastaavan toim innallisu ud en suorittam inen laitteen
Web-selaim en avulla. Java ME:n Web Services -tekniikat ovat vielä kehittym ättöm iä palvelukeskeisen integraation vaatimuksiin. Yd intekniikoista XML:n ja
SOAP-protokollan hyöd yntäm inen on kuitenkin m ahd ollista. Tulevaisuud essa
tulisikin keskittyä m yös m uid en Web Services -tekniikoid en tukem iseen, joid en
avulla m obiilisovellukset void aan liittää entistä turvallisem m in ja luotettavam m in yritysjärjestelm iin.
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1

JOHD AN TO

Matkapuhelim et ja käm m entietokoneet ovat yleistyneet huim asti viim eisen
kym m enen vuod en aikana. Sam aan aikaan laitteid en ja langattom ien tietover kkojen kehitys on m ahd ollistanut hyvin m onipuolisten palveluid en tarjoam isen
laitteid en käyttäjille. Teknisen kehityksen ansiosta on herännyt ajatus pää stää
käyttäjät yritysten tietojärjestelm iin m yös m obiilien päätelaitteid en avulla. Järjestelm ien integrointi on ollut arkipäivää perinteisissä o hjelm istoissa jo 1970luvun alkupuolelta lähtien ja n ykyiset yritysjärjestelm ät ovat suunniteltu tehokkaille tietokoneille sekä kiinteille ja nopeille tietoverkkoyhteyksille. Tietojärjestelm ien integrointiin on kehitetty lukuisia lähestym istapoja. N äm ä lähestym istavat antavat suuntaviivat tekniikoille, joid en avulla integrointi on m ahd ollista toteuttaa. Mobiilit päätelaitteet ovat vielä resursseiltaan vajavaiset ja ver kkoyhteyd et katkonaiset. Sekä laitteid en vajavaiset resurssit että integroinnissa
käytettävien tekniikoid en kehittym ättöm yys liikkuvan tietojenkäsittelyn tarpeisiin asettavat haasteita m obiilisovellusten integrointiin.
Yritysten organisaatiot on tavallisesti jaoteltu yrityksen sisällä eri osastoihin,
joilla jokaisella on om at itsen äiset tietojärjestelm änsä. Erilliset tietojärjestelm ät
johtavat usein sam an inform aation ylläpitämiseen useassa eri paikassa. Ylläp id ettävät tied ot voivat m yös olla ristiriitaiset keskenään. Perinteisesti tietojärjestelm ät on yhd istetty yrityksen sisällä keskenään, jolloin lopputuloksena on valtava yhteyksien m äärä eri järjestelm ien välillä. Ratkaisuna tähän 1990-luvulla
alettiin puhua Enterprise Application Integration:sta (EAI). EAI:n m ukaisesti
näm ä erilliset tietojärjestelm ät yhd istetään yhd eksi järjestelm äksi erillisen väliohjelm iston avulla, joka huolehtii yhteyd et eri sovellu sten kesken.
EAI ei ota kuitenkaan kantaa, kuinka tällainen integraatio toteutetaan ja m itä
tekniikoita tulee käyttää järjestelm ien integroinnissa. Onkin kehitetty lukuisia
integrointilähestym istap oja, joid en avulla tällaiseen lopputulokseen void aan
päästä. Palvelukeskeinen ohjelm istojen integrointi ja Web Services -tekniikat
ovat osoittau tuneet lupaaviksi lähestym istavoiksi, joid en avulla m yös m obiilit
p äätelaitteet ja sovellu kset voivat päästä yritysten tietojärjestelm ien sisältäm iin
tietoihin stand ard illa tavalla. Jotta m obiilisovellukset void aan integroid a osaksi
m uuta palvelukeskeisesti integroitua järjestelm ää, on m obiilisovellusten tuettava integroinnissa käytettyjä tekniikoita.
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Täm än tutkielm an tarkoituksena onkin selvittää, kuinka laajast i Web Services tekniikoita void aan hyöd yntää m obiilisovelluksissa erityisesti Java ME ym päristössä ja m itä vaikutuksia tekniikoid en käytöllä on. Tutkielm assa yhd istyy siis kaksi hyvin erilaista kokonaisuutta: ohjelm istojen integrointi, palvelu keskeinen ohjelm istojen integrointi ja Web Services -tekniikat sekä liikkuva tietojenkäsittely ja erityisesti Java ME -ym päristö (KUVIO 1).

KUVIO 1. Tutkielm an aihealu eid en limittym inen.

Web Services -tekniikoid en hyöd yntäm isen m ahd ollisu utta ja laaju utta Java ME
-ym päristössä arvioid aan kirjallisuu d en perusteella kvalitatiivisesti. Lopput u loksena on taulukko, josta käy ilm i, m itä Web Services -tekniikoita täm än hetkiset Java ME -sovellusliittym ät tukevat.
Web Services -tekniikoid en käytön vaikutuksia arvioid aan tutkielm aa varten
toteutettujen konstruktioid en avulla. Konstruktioid en avulla verrataan langattom an laajennetun Internetin m allia ja langattom an portaalin m allia. Langattom an laajennetun Internetin m allissa Web Services -palveluita kutsutaan su oraan asiakaskerroksessa. Langattom an portaalin m allissa sen sijaan Web Services -palveluita kutsutaan palvelinkerroksessa ja tulokset esitetään asiakkaalle
Internet-selaim en avulla. (Yuan ja Long 2002.) Web Services -tekniikoid en käytön vaikutuksia arvioid aan kvantitatiivisella tutkim usm enetelm ä llä.
Järjestelmäintegraatio ja ohjelmistojen integrointi on tapa ja tekniikka, jolla autom atisoid aan erityyppisten tietojärjestelm ien ja ohjelm istojen vuoropuhelua.
Palvelukeskeinen ohjelmistojen integrointi on integrointilähestym istapa, jossa järjestelm än eri osat tarjoavat resurssejaan m uid en järjestelm än osien käyttöön
palveluid en avulla.
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W eb Services -tekniikat m ahd ollistavat tietojärjestelm ien integroinnin palvelu keskeisesti tarjoten tekniikat palveluid en m äärittäm iseen, kuvaam iseen ja löytäm iseen sekä tied on siirron järjestelm ien välillä stand ard illa ja turvallisella t avalla.
Liikkuva tietojenkäsittely (mobile computing) tarkoittaa yksinkertaisesti tietojenk äsittelyä, joka tapahtuu m obiilissa päätelaitteessa. Satyanarayanan (1996) m äärittelee liikkuvalle tietojenkäsittelylle neljä tunnuksenom aista rajoitetta. Ensiksi
m obiilien laitteid en resurssit ovat pieniä. Siksi ne ovat riippuvaisia staattisista
tekijöistä. Toiseksi m obiilit päätelaitteet ovat lu onnostaan alttiita varkauksille ja
rikkoontum isille. Kolm anneksi laitteid en verkkoyhteyd et ovat erittäin m uutt u via nopeud eltaan ja lu otettavuud eltaan. N eljänneksi m obiilit päätelaitteet p erustuvat rajalliseen energialähteeseen. N äm ä m uod ostavat liikkuvan t ietojenkäsittelyn erityispiirteet ja aiheuttavat m obiilisovellusten suunnittelu n m onim u tkaisuud en. Yleisesti, jos langaton laite pystyy hajautettuun tied onkäsittelyyn
verkkoviestinnän lisäksi, void aan puhua liikkuvasta tietojenkäsitt elystä.
M obiili päätelaite on laite, joka on kykenevä liikkuvaan tietojenkäsittelyyn. M obiili päätelaite on langaton ja kannettava. Laitteen käyttäjällä on pääsy sam aan
tai sam anlaisiin telekom m unikaatiopalveluihin eri paikoissa. Laitteen kanne ttavuus tarkoittaa, että tietoliikennelaite liikkuu käyttäjän kanssa tai ilm an, jolloin verkon ja laitteen om inaisuud et varm istavat, että tietoliikenne on m ahd o llista laitteen liikkuessa. (Schiller 2001, 1.) Laitteen on m yös m ahd uttava taskuun
ja sitä on pystyttävä käyttäm ään yhd ellä käd ellä tai kokonaan ilm an käsiä
(H jelm 2000, 3).
M obiilisovelluksella tarkoitetaan tässä tutkielmassa sovellusta, joka kokonaan tai
osittain sijaitsee m obiilissa päätelaitteessa.
Java Platform, M icro Edition (Java M E) on Java-alusta, joka on tarkoitettu su lautettujen järjestelm ien ja pienten, resursseiltaan rajoittuneid en laitteid en o hjelm istojen toteutukseen. Muut Java-alustat ovat palvelinten ja laajojen yrity ssovellusten ohjelm ointiin tarkoitettu Java Platform , Enterprise Ed ition (Java EE)
ja työasem ien ja p öytätietokoneid en sovellusten ohjelm ointiin tarkoitettu Java
Platform , Stand ard Ed ition (Java SE).
Kirjallisuud essa on käsitelty paljon järjestelm ien ja ohjelm istojen integrointia,
m utta yleensä niid en lähtökohtana ovat kiinteät verkot sekä tietokoneet ja työ-
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asem at. Web Services -tekniikoid en käytön m ahd ollisu utta m obiileissa päätelaitteissa ja niid en sovelluksissa on käsitelty jonkin verran, m utta pääpaino on
ollut niissä lähinnä SOAP-protokollan käytön ja XML-kielen tuom issa ed uissa
ja haitoissa sekä niid en m inim oinnissa. Java ME:a käsittelevässä kirjallisuud essa pääpaino on sen sisältäm ien sovellusliittym ien om inaisu uksien esittelyssä.
Tässä tutkielm assa selvitetäänkin laajem m in m obiilisovellusten integrointim ahd ollisu uksia palvelukeskeisesti Web Services -tekniikoid en avulla. Tutkielm assa arviointi rajataan Web Services -tekniikoid en hyöd yntäm iseen Java
ME -ym päristön MIDP-profiilissa, m utta tulokset ovat sovellettavissa m yös
m uissa m obiilialu stoissa (m m . Sym bian, Wind ow s Mobile sekä And roid ).
Luvu ssa 2 selvitetään yleisellä tasolla, m itä erityispiirteitä ja lähestym istapoja
ohjelm istojen integrointiin on olem assa. Täm ä katsaus taustoittaa, m istä järjestelm äintegraatiosta on kysym ys. Lisäksi tarkastellaan tarkem m in palvelukeskeistä ohjelm istojen integroin tilähestym istapaa. Tarkastelun avulla saad aan käsitys, m ihin haasteisiin Web Services -tekniikoid en tulee vastata, jotta ohjelm istoja void aan integroida palvelukeskeisesti. Web Services -tekniikoita sekä niid en käytöstä aiheutuvia hyötyjä ja haittoja tarkastellaan lähem m in luvussa 3.
Luvussa käsitellyt tekniikat toim ivat myöhem m in pohjana, kun arvioid aan niid en hyöd yntäm isen m ahd ollisuutta m obiilisovelluksissa. Luvussa 4 selvitetään
strategioita, joilla Web Services -tekniikoita void aan hyöd yntää liikkuvassa tietojenkäsittelyssä. Lisäksi luvussa käsitellään yleisiä hyötyjä ja haittoja, joita tekniikoitten käytöstä aiheutuu liikkuvan tietojenkäsittelyn kontekstissa.
Luvussa 5 luod aan tarkem pi katsaus Java ME -ym päristöään. Luvussa selvitetään, m itä om inaisuuksia ym päristö sisältää yleisellä tasolla. Katsauksen peru steella selviää tarkem pi kuva, m itä m obiilisovelluksilla tässä tutkielm assa käsitetään ja m itä om inaisuuksia sovellukset voivat sisältää . Luvussa selvitetään
m yös tarkem m in, m iten Web Services -palveluid en kutsu m inen on m ahd ollista
Java ME -ym päristössä ja m itä Web Services -tekniikoita on m ahd ollista hyöd yntää.
Kun on saatu selville, m itä Web Services -tekniikoita Java ME -ym päristössä on
m ahd ollista käyttää, on kiinnostavaa tietää, m itä vaikutuk sia tekniikoitten käytöstä konkreettisesti aiheutuu. Luvu ssa 6 ku vataan tässä tutkielm assa käytetyt
konstruktiot ja m etriikat, joid en avulla vaiku tuksia pystytään arvioim aan. Lu vussa 7 esitetään arvioinnin tulokset, joita analysoid aan tutkielm an päättävässä
luvussa 8.
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2

JÄRJESTELMÄINTEGRAATIO

Järjestelm äintegraatiossa autom atisoid aan erityyppisten tietojärjestelm ien vu oropuhelua. Itse inform aation jakam inen järjestelm ien välillä ei kuite nkaan ole
itseisarvo, vaan integraatiosta tulee olla jotain konkreettista hyö tyä. (Tähtinen
2005, 22.)
Järjestelm ien integroinnilla haetaan sam anlaista hyötyä kuin m istä tahansa tietojenkäsittelysovelluksista – tehokkuutta. Inform aation jakam isen autom atisointi nopeuttaa prosesseja ja vähentää virheitä. Prosessien nopeutum inen ja
virheid en vähenem inen puolestaan johtaa kustannussäästöihin ja tätä kautta
kilpailukyvyn paranem iseen. Lisäksi autom atisoinnilla vapautetaan m anua alisten prosessien suoritukseen sitoutunutta työvoim aa. Prosessien nopeutum inen voi johtaa asiakastyytyväisyyd en kasvuun ja sitä kautta pid em piin ja kannattavam piin asiakassuhteisiin. (Tähtinen 2005, 23-25.)
Järjestelm äintegraatio helpottaa m yös inform aation synkronointia eri järjeste lm ien välillä (Tähtinen 2005, 25). Kerran järjestelm ään syötetty tieto on useid en
eri järjestelm ien käytettävissä sen sijaan, että se pitäisi syöttää jokaiseen järje stelm ään erikseen. Täm ä itse tied on syöttäm iseen kuluvan ajan säästäm isen lisäksi, tied on virheellisyyd en tod ennäköisyys pienenee ja tied on yhtenäisyys
paranee.
Integroitavan järjestelm än kokonaisarvo kasvaa m itä enem m än siihen liit etään
organisaatiossa olevia tietojärjestelm iä. Järjestelm äintegraatio kannattaakin
suunnitella huolellisesti ja kau konäköisesti, koska tulevaisuud essa järjestelm ien
verkostoa saatetaan kasvattaa huom attavasti alkuperäistä laajem m aksi. H u onosti ja kevyesti rakennettu integraatioratkaisu saattaa pahim m assa tapaukse ssa kasvattaa ylläpitoku stannukset su urem m iksi kuin inform aation jakam isesta
saatu hyöty. (Tähtinen 2005, 22-23.)
2.1

Yritysten sisäinen integraatio - Enterprise Application Integration (EAI)

Viim e vuosien teknologinen kehitys on m ahd ollistanut organisaatioid en m uu ttum isen globaaleiksi verkostoiksi. Tällaiset globaalit organisaatiot eivät voisi
toim ia ilm an yritysten toim intojen integrointia. Yrityksen toim ien integroim inen vaatii sekä organisatorista että teknologista integraatiota (Lee, Siau ja H ong
2003, 57).
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Yritysten erillisten osastojen tietojärjestelm ien integroinnissa on kuitenkin m o nta haastetta ja ongelm aa. Järjestelm ät on m ahd ollisest i kehitetty aikaan, jolloin
järjestelm ät toim ivat keskitetyssä tietojenkäsittely -ym päristössä ja tieto, prosessit sekä vasteet olivat hom ogeenisiä (Linthicu m 2000, 6).
1990-luvun alussa kehittyi kaksi erillistä integraatiolähestym istapaa: toim innanohjaus (Enterprise Resource Planning, ERP) ja tietovarastointi (Data W arehousing). Toim innanohjausjärjestelm ät keskittyvät operationaaliseen integrointiin ja sitä kautta tukem aan päivittäisiä prosesseja, kun taas tietovarastointi ke skittyy inform aation integrointiin tukem aan päätöksen tekoa.
Enterprise Application Integration (EAI) term iä alettiin käyttää 1990-luvun
p uolivälissä. EAI käsitteellä tarkoitetaan suunnitelm ia, m enetelm iä ja ty ökaluja,
joilla uud istetaan, yhd istetään ja koord inoid aan yrityksen koko tietojenkäsittely
(Lee, Siau ja H ong 2003, 57). EAI on tied on ja liiketoim intaprosessien rajatonta
jakam ista kaikkien yrityksen yhteyd ellisten sovellusten välillä (Linthicum 2000,
3). Yksinkertaisim m illaan se on varsin teknistä inform aation siirtäm istä eri jä rjestelm ien välillä (Tähtinen 2005, 33). Tyypillisesti yrityksen perinnejärjestelm ät
yhd istetään uusien ohjelm istojen kanssa, jotka hyöd yntävät Internetiä, elektr onista liiketoim intaa, ekstranettejä ja m uita uu sia teknologioita. N äm ä toim enp iteet ovat aikaa vieviä ja siten kalliita. EAI:n perusajatus onkin integroid a yrity ksen tietojärjestelm ät pienem m in kustannuksin, vähem m ällä ohjelm oinnin m ä ärällä. (Linthicum 2000, 3).
EAI voi johtaa m yös täysin uud en yrityksen liiketoim innan näkem ysten ja sen
sovellusten m uod ostam iseen. Tällöin selvitetään, kuinka vanhat järjestelm ät
soveltuvat uuteen ajattelutapaan ja suunnitellaan niid en tehokkaat uud ellee nkäyttötavat sam alla kun luod aan uu sia järjestelm iä.
Verrattuna perinteisiin kalliisiin ja aikaa vieviin järjestelm ä integraatiom alleihin,
joissa joud utaan kirjoittam aan uud elleen kood ia yhd istettäviin järjestelm iin,
EAI:ssa käytetään erityistä väliohjelm istoa (middleware), joka toim ii siltana eri
järjestelm ien välillä (KUVIO 2). Tällöin sovellukset voivat kom m unikoid a yhteisen rajapinnan kau tta ennem m in kuin kaksipisteyhteyd ellä (point-to-point
connection), jolloin ohjelm oinnin tarve vähenee (Lee, Siau ja H ong 2003, 57-58).
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KUVIO 2. Järjestelmien integrointi erillisen väliohjelm iston avulla EAI:ssa.

EAI-toteutuksissa on havaittu m yös joitakin puutteita ja rajoitteita. Ensinnäkin
EAI vaatii suuren panostuksen suunnitteluvaiheeseen. Toiseksi onnistunut integroinnin toteutus vaatii vahvan viestinnän, koord inoinnin ja yhteistyön yr ityksen henkilöstön välillä. Kolm anneksi lähestym istapa vaatii liiketoim intapr osessien etukäteiskartoituksen. (Lee, Siau ja H ong, 2003. 58.)
2.2

Yritysten välinen integrointi - Business-to-business integration (B2B AI)

N ykyään harva tuote on täysin yhd en valm istajan alusta lopp uun saakka kokonaan itse valm istam a, vaan yleensä tuotteen valm istukseen osallistuu yritysten
m uod ostam a tuotantoketju alkaen raakam ateriaalien tuottajista lopputuotteen
valm istajiin ja tuotteen oston jälkeiseen huolto- ja ylläpitopalveluiden tarjoajiin.
Tapahtum aperustaisessa liiketoim innassa tehokkaan tuotantoketjun m ahd ollistam iseksi on tieto ostotapahtum asta kuljettava m ahd ollisim m an nopeasti m y yjältä valm istajalle, valm istajalta osakom ponenttien valm istajille ja alihankkijoilta raakam ateriaalin tuottajille. Paperityönä tehtynä tied on kulkuun m enee ku u kausia, kun autom atisoituna siihen saisi kulua yksi päivä. Osittain täm ä tied o nvälitys saad aan hoid ettua organisaatioid en välisellä tied onsiirrolla (OVT) (Electronic Data Interchange, EDI), m utta täm ä ei ole täysin riittävä. Tuotantoketjun
eri osapuolilla on käytössä lukuisia eri tietojärjestelm iä, joid en tehokas in tegroim inen takaa tehokkaan tuotantoketjun. Tehokas tuotantoketju nopeuttaa
liiketoim intaprosesseja, alentaa kustannuksia ja kasvattaa kilpailue tua. (Linthicum 2001, 3-9.)
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Yrityksillä on lukuisia ohjelm istoja, jotka on saatettu integroid a EAI:lla teho kkaaksi yhd eksi järjestelm äksi. N äistä integroid uista tied oista ja prosesseista sa atu hyöty ei kuitenkaan hyöd ytä yrityksen yhteistyökum ppaneita, vaa n jokainen
yhteistyöverkoston yritys varastoivat osittain sam at tied ot om in järjestelm iin.
Tällöin on selkeä tarve B2B-ohjelm istojen integroinnille, jolloin tied ot ja prosessit ovat yhteneväiset ja käytettävissä sam anlaisina koko tuotantoketjussa. B2Bohjelm istojen integrointi laajentaa EAI:n tarjoam alla ulkopuolisille toim ijoille
pääsyn yrityksen järjestelm iin erillisen väliohjelm iston avu lla (KUVIO 3).

KUVIO 3. B2B-ohjelm istojen integroinnissa yritysten tietojärjestelm ät yhd istetään erillisen
B2B-väliohjelmiston avu lla.

2.3

Integraation periaatteet

Ed ellä käsiteltiin yleisellä tasolla yritysten liiketoim innan tarpeita järje stelm ille,
järjestelm äintegraation tuom ia hyötyjä liiketoim innalla ja luotiin pintapuolinen
katsaus käsitteellisellä tasolla, m itä järjestelm äintegraatio on.
Tässä luvu ssa luod aan konkreettisem pi kuva, m itkä ovat ne perusko m ponentit
ja toim innalliset kokonaisuud et, joista järjestelm äintegraatioratkaisut koostu vat.
Luku perustuu pääasiassa Tähtisen (2005) käsityksiin järjestelm äintegraation
periaatteista.
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2.3.1

Mitä on järjestelmäintegraatio?

Järjestelm äintegraatio m ääriteltiin tässä tutkielm assa aiem m in tavaksi ja tekniikaksi, jolla autom atisoid aan erityyppisten tietojärjestelm ien vuoropuhelua. Täm ä suppea m ääritelm ä riittää kertom aan integraation perustarpeesta, m utta se
ei kerro, m iksi integraatiota tehd ään ja m itä hyötyjä siitä on.
Tähtinen (2005) on m äärittänyt järjestelm äintegraation toim intam alleiksi ja tekniikoiksi, joid en avulla void aan saattaa vähintään kaksi eri toim innallisu utta
tarjoavaa tietojärjestelm ää jakam aan inform aatiota siten, että inform aation siirto
ja m u unnokset ovat kontrolloitavissa ja m onitoroitavissa yhd estä tai usea m m asta keskitetystä pisteestä.
Järjestelm äintegraatiossa on yksinker taisim m illaan kysym ys: (Tähtinen 2005,
48)
o inform aation siirtäm isestä integroitavien järjestelm ien välillä
o tied onm uunnoksista näid en järjestelm ien sisäisten esitysm uotojen välillä
o kokonaisprosessin kontrolloinnista sekä tähän liittyvästä valvonnasta ja
raportoinnista.
Tähtinen (2005) on esittänyt kuvion 4 m ukaisen arkkitehtuurim allin, jossa ar kkitehtuuri on jaettu integroitaviin järjestelm iin sekä integraatioratkaisuun. Se u raavaksi käyd ään läpi, m itä näm ä eri osa-alueet tarkoittavat.
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KUVIO 4. Integraatioarkkitehtu urim alli (Tähtinen 2005, 72).

2.3.2

Rajapinnat ja siirtokerros

Integroitavien järjestelm ien on tarjottava jonkinlaiset rajapinnat, joid en kautta
järjestelm istä void aan hakea ja järjestelm iin void aan syöttää info rm aatiota, jotta
inform aation siirto järjestelm ien välillä on m ahd ollista. N ykyaikaisissa sove lluksissa näm ä rajapinnat ja niid en käyttäm ät tekniikat vaihtelevat yksinkerta isista siirtotied ostoista m od erneihin sanom apohja isiin rajapintoihin. (Tähtinen
2005, 5.)
Tyypillisessä hajautetussa järjestelm ässä eri osakom ponenttien rajapinnat ovat
vakioituja, integraatioratkaisussa rajapinnat m uuttuvat jokaisen eri jä rjestelm än
ja jokaisen eri yrityksen välillä. Ajateltaessa integraatioratkaisua yhtenä toim innallisena kokonaisuutena, integroitavien järjestelm ien rajapintoja vastaan asettuvat erityiset integraatioratkaisun rajapintakom ponentit, joista käytetään nim ityksiä liitin, sovitin tai agentti. (Tähtinen 2005, 71.)
Järjestelm ien välillä täytyy olla jokin fyysinen siirtotie, jonka avulla inform aatiota kuljetetaan. Med iana voivat toim ia optiset tai m agneettiset tallennusvälineet, m utta yleisem m in käytetään hyväksi tietoverkkoja, jotka m ahd ollistavat
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nopeatem poisen tied onsiirron autom atisoinnin. Inform aation siirtoon käytetään
usein jotain TCP/ IP-p ohjaista siirtotapaa ja sen päällä toim ivaa etäkutsu - tai
sanom ansiirtoarkkitehtuuria. (Tähtinen 2005, 51-52.)

2.3.3

Informaation tulkinta ja muunnokset

Sovellusten keskeinen tehtävä on käsitellä, jalostaa ja esittää inform aatiota.
N äid en tehtävien toteutus vaihtelee sovelluksittain riippuen käytettävästä teknologiasta, teknisistä rajoitteista ja m ääräyksistä, ohjelm ointitottum u ksista ja
m uista lukuisista seikoista. Sam a inform aatio void aan esittää erilaisten tietor akenteid en avulla.
Järjestelm än inform aation sisäinen rakenne heijastuu ohjelm istoja integroitaessa
m yös ulospäin (Tähtinen 2005, 55). Mikäli tieto esitetään järjestelm ässä p uur akenteena, tod ennäköisesti m yös ulkoinen rajapinta heijastelee tätä rakennetta.
Autom atisoid ulle tied onsiirrolle sovellusten väliset inform aation esitystapojen
eroavaisuud et voivat olla ongelm allisia, m ikäli inform aatiota ei välillä m uu nn eta sovellusten ym m ärtäm ästä esitysm uod osta toiseen.
Järjestelm äintegraation tavoitteena on yleiskäyttöinen ja yhtenäinen integra atioratkaisu, joka m ahdollistaa periaatteessa m inkä tahansa ohjelm istoparin välisen katkottom an komm unikaation. Tällöin tarvitaan inform aation käsittely - ja
m uuntokerros, jonka kautta järjestelm ien välinen inform aatio kulkee. Täm än
käsittely- ja m uuntokerroksen tehtävä on kahtalainen. Ensiksi sen tulee tulkita
lähettävän järjestelm än m uod ostam aa inform aatiota ja toiseksi muod ostaa tästä
inform aatiosta vastaanottavan järjestelm än ym m ärtäm ä kokonaisuu s. Täm ä
ed ellyttää, että kerros ym m ärtää m olem pien järjestelm ien ta vat käsitellä inform aatiota. (Tähtinen 2005, 57.)

2.3.4

Informaation siirron kontrollointi

Integraatioratkaisuissa tärkein asia on tied onsiirron ja tietom uunnosten tehokas
hallinta. Tied onsiirto ja tietom uunnokset eivät tapahd u spontaanisti, vaan kä ytettävissä tulee olla hallinnointiym päristö, jossa void aan keskitetysti sekä y m m ärtää että hallita inform aation siirtym istä järjestelm ien välillä. (Tä htinen 2005,
59).
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Integraatiotapahtum at ovat prosessim aisia, jotka alkavat tietystä herättee stä,
koostuvat toisiaan seuraavista ennalta m äärätyistä tapahtum ista ja lopulta pää ttyvät. N äitä prosesseja hallitaan integroitavien järjestelm ien kontrollointike rroksessa. Toisin sanoen yksittäiset integraatiotapahtum at ovat kontrolloivan
kerroksen välittäm iä kutsuja alla oleviin kerrok siin – siirtokerrokseen ja käsittely- ja m uu nnoskerrokseen. (Tähtinen 2005, 59).
Tähtinen (2005) esittää liiketoim intaprosessin rinnalle erillisen integraatioprosessin käsitteen. Liiketoim intaprosessi kuvaa tavat, joid en m ukaan yritys toim ii,
ja integraatioprosessi kuvaa, kuinka liiketoim intaprosessit käytännössä toteutetaan. Toisin sanoen integraatioprosessi on liiketoim intapr osessin tai sen osan
tekninen ilm entym ä.
Tarkem m in m ääriteltynä integraatioprosessi on seuraava nlainen (Tähtinen
2005, 62-63):
1. Integraatioprosessi on sarja toim intoja, joid en tarkoituksena on siirtää inform aatiota järjestelm ien välillä ja tarvittaessa tulkita tätä inform aatiota
ja tehd ä tietom uunnoksia.
2. Integraatioprosessit alkavat spontaanisti tai ulkoisesta herättee stä.
3. Integraatioprosessi toim ii norm aalitilanteessa autom aattisesti ilm an
käyttäjän aktiivista puuttum ista prosessin su oritu kseen.

2.3.5

Esitystapakerros

Esitystapakerros on in tegraatioratkaisun ylin kerros, jonka avulla yrityksen johto ja työntekijät saavat tietoa integraatioprosessin ja tätä kautta koko yrityksen
liiketoim innan tilasta. N äm ä käyttöliittym ät voivat olla yksinkertaisim m illaan
sähköpostitse lähetettäviä raportteja, m utta m yös erilaisia portaaleja, joid en
avulla saad aan tietoa p rosessien tilasta ja void aan kontrolloid a alla olevia järjestelm iä. (Tähtinen 2005, 71.)
2.4

Ohjelmistojen integrointilähestymistavat

Ohjelm istojen integroinnissa on selkeä trend i siirtyä inform aatiokeskeisestä integroinnista palvelukeskeiseen integrointiin. Inform aatiokeskeinen integrointi
on halpa lähestym istapa, koska lähestym istapaa käytettäessä harvoin tarvitsee
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m uuttaa ohjelm istoja. Pitkällä aikavälillä kuitenkin ohjelm istojen p alv eluid en ja
m etod ien integrointi tarjoaa enem m än arvoa. (Linth icu m 2004, 4-5.)
Ohjelm istojen integrointi on erilaisten ongelm akenttien yhd istelem istä. Jokaisella osapuolella on om at tarpeensa ja erityisalueensa, jotka tulee ottaa huom ioon
integroinnissa. Tästä johtuen lähestym istavat voivat vaihd ella hyvinkin paljon.
Linthicum (2004) on kategorisoinut neljä erilaista lähestym istapaa:
o inform aatiokeskeinen lähestym istapa
o liiketoim intaprosessikeskeinen lähestym istapa
o portaalikeskeinen lähestym istapa
o palvelukeskeinen lähestym istapa.
Eri järjestelm ien valm iud et integrointiin voivat vaihd ella h yvinkin laajasti, joten
yksittäinen lähestym istapa ei välttäm ättä riitä tehokkaan integraatioratkaisun
saam iseksi. Juric, Basha, Leand er ja N agappan (2001) näkevätkin, että näitä
kaikkia lähestym istapoja tarvitaan kerroksittain tuottam aan tietoa ylem m änt ason integraatiolle.

2.4.1

Informaatiokeskeinen lähestymistapa

Inform aatiokeskeisessä integrointilähestym istavassa tietokannat ja inform aatiota tuottavat sovellusliittym ät nähd ään integroinnin pääkohtina. Lähestym istapa
keskittyy tied on siirtoon eri järjestelm ien välillä. Tavoitteena on , että järjestelm ät jakavat ja käyttävät sam aa tietoa. (Juric ym . 2001, 80.) Integraatioratkaisut
void aan jakaa kolm een kategoriaan: tied on toisintam iseen (replication), tied on
liittäm iseen, sovellusliittym ien (A pplication Programming Interface, A PI) hyöd yntäm iseen (Linthicum 2004, 6).
Tietokantojen toisintam inen on yksinkertaisesti tied on siirtoa kahd en tai useam m an tietokannan välillä. Perusvaatim us toisintam isessa on, että siinä otetaan
huom ioon m allien ja kaavojen eroavaisuud et tietokantojen välillä tarjoam alla
perusrakenteet tietojen vaihd olle. Perusrakenne tarjotaan usein tietokantaorie ntoituneella väliohjelm istolla, joka sijoittuu tietokantojen väliin ja huolehtii tied on m uunnoksen ja välityksen eri tietokantojen välillä. (Linthicu m 2004, 7.)
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Tietokantojen toisintam inen on halpa ja yksinkertainen integrointitapa. N äm ä
ed ut katoavat kuitenkin nopeasti, m ikäli tiedon lisäksi on tarve hyöd yntää toim innallisuutta tied on rajaam iseen tai jakaa toim innallisu uksia ohjelm istojen
kesken. (Linthicum 2004, 7.)
Tietokantojen yhteenliittäm inen tarkoittaa lu kuisten tietokantojen ja tietoka ntam allien integrointia yhd eksi virtuaaliseksi näkym äksi fyysisistä tietokannoista. Tietokantojen liitos m ahd ollistaa pääsyn jokaiseen liitettyyn tietokantaan
yhd en hyvin m ääritellyn rajapin nan kautta. Täm ä rajapinta on väliohjelm isto,
joka sijoitetaan tietokantojen ja niid en tietoja käyttävän ohjelm iston väliin.
(Linthicu m 2004, 7.)
Toisin kuin tied on toisintam isessa, tietokantojen yhteen liittäm isessä ei tarvitse
tehd ä m uutoksia lähd etietokantoihin. Muutokset tulee tehd ä ainoastaan tietokantoja hyödyntäviin ohjelm istoihin tukem aan tätä yhtä virtuaalista tietoka ntaa. (Linthicum 2004, 7.)
Tietokantojen toisintam isen ja tied on liittäm isen haittana on, ettei niissä juurikaan hyöd ynnetä integroitavien ohjelm istojen liiketoim intalogiikkaa ja toim intoja, jotka voivat hyvinkin olla relevantteja integrointitoim enpiteissä. (Linth icum 2004, 10.)
Sovellusten rajapintoja ja etäprosed uurikutsuja hyöd yntävät ratkaisut käyttävät
hyvin m ääriteltyä sovellusliittym ää integroimaan paketoid ut ohjelm istotuotteet
ja tilaustyönä tehd yt ohjelm istot. Sovellusliittym ä toim ii sovittim ena ohjelm istojen välillä m uuntaen välitettävät tiedot oikeaan m uotoon. Juric ym . (2001)
puhuvat alem m an tason virtuaalikom ponenteista, jot ka piilottavat järjestelm issä käytettävien eri tekniikoitten eroavaisuud et. Lähestym istavan etuna on sen
tehokkuus yhd istää useita erityyppisiä ohjelm istoja. Sovellusliittym ien kä ytöllä
void aan hyöd yntää pelkän tied on lisäksi m yös eri järjestelm ien toim inn allisuuksia (Juric ym . 2001, 90).

2.4.2

Liiketoimintaprosessikeskeinen integrointi

Yksinkertaistettuna liiketoim intaprosessikeskeinen ohjelm istojen integrointi
(Business Process Integration-Oriented A pplication Integration, BPIOA I) tuottaa
olem assa olevien yrityssovellusten liiketoim intaprosessien päälle kerro ksen,
joka sisältää keskitetysti hallittavan ja hyvin m ääritellyn liiketoim int aprosessien
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joukon, jonka kautta on pääsy etäsovellusten tietoihin ja prosesseihin. Liiketo im intaprosessien integrointi (Business Process Integration, BPI) on m ekanism i tied on liikkum isen hallintaan, hallinnan tueksi prosessien herättäm inen oikeassa
ja tarkoituksenm ukaisessa järjestyksessä ja prosessien suorittam inen sovellu sten välillä ja sisällä. (Linthicum 2004, 10-11.)
Integraatioprosessit voivat vaatia lukuisten eri järjestelm än osien panosta, jo lloin tarvitaan m ekanism i, joka koord inoi näitä integraatioprosesseja. H ohpe ja
Woolf (2004) näkevät jaettujen liiketoim intaprosessien suorittavan tällaiset te htävät. Varsinaiset integraatioprosessit void aan suorittaa toisintamalla tietokantoja tai toteuttam alla liiketoim intaprosessit palveluina.
Liiketoim intaprosessien integrointi tarjoaa tyypillisesti kolm enlaisia palv eluja
(Linthicu m 2004, 13):
o liiketoim intaprosessien visualisoinnin
o rajapintojen abstrahoinnin
o reaaliaikaisen liiketoim intaprosessien suoritusten arvioinnin.
Lähestym istavassa tavoitteena on saad a yhteen yrityksen tai yritysten relevantit
prosessit sekä tukea inform aatio- ja hallintalogiikkavirtaa näid en prosessien v älillä. Tällöin välisovellus nähd ään hyöd ykkeenä, joka tarjoaa helppokäyttöisen
visuaalisen rajapinnan luom aan prosessiketjun, jolla autom atisoid aan aiem m in
m anuaalisesti suoritetut tehtävät.
Konkreettisena tuloksena syntyy integrointiratkaisuun liiketoim intatas on virtu aalisia kom ponentteja, jotka tarjoavat rajapinnat liiketoim intam etod ien ja palveluid en suorittam iseen (Juric ym . 2001, 91). Tyypillisesti yksi tällainen ko rkeam m an tason virtuaalinen kom ponentti kutsuu alem m an tason virtuaalisia
kom ponentteja, jotka ovat yhteyd essä sovellusliittym ien ja m uid en rajapintojen
kautta yrityksen eri järjestelm iin. Koko prosessiketjun toim ivuu d en takaam iseksi liiketoim intatason kom ponentit suorittavat m yös tied on prosessointia ja
tietotyyppien m uunnoksia, jotta tiedon siirto eri osajärjestelm ien välillä olisi
m ahd ollista.
Pelkkään inform aatiokeskeiseen integraatioon verrattuna liiketoim inta prosessikeskeinen integrointi tarjoaa (Juric ym . 2001, 96)
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o yhtenäisen liiketoim intaprosessin
o kaksisuuntaisen viestinnän
o välittöm än operaatioid en käynnistäm isen
o fyysisesti ja loogisesti yhd istetyn järjestelm än.

2.4.3

Portaalikeskeinen integraatio

Portaalikeskeinen tai esitystapakeskeinen lähestym istapa tarkoittaa yksinke rtaisesti luotavaa käyttöliittym ää, jonka kautta integroitua järjestelm ää void aan
yhd estä paikkaa käyttää. Vaikka liiketoim intalogiikka ja tied ot olisivatkin y hteisessä käytössä eri osajärjestelm ien välillä, näitä sovelluksia käytetään kuite nkin erillisinä sovelluksina tarpeen m ukaan sovellusta vaihtaen. Tätä varten ta rvitaan yhtenäinen käyttöliittym ä, joka piilottaa käyttäjältä eri osajärjestelm ien
käytön.
Linthicum (2004) näkee portaalikeskeisen integraation vain koostettuna käytt öliittym änä eri sovelluksiin, ilm an suoraa integraatiota eri osajärjestelm ien välillä. Tällainen integraatioratkaisu ei yksistään ole kuitenkaan riittävä tehokkaan
integraatioratkaisun aikaansaam iseksi. Juric ym . (2001) näkevätkin esitystap akeskeisen integraation välineenä yhd en ja yhtenäisen käyttöliittym än toteutt am iseen integroituun järjestelm ään. Esitystap akerroksena voivat toim ia asiakassovellukset, joissa on graafinen käyttöliittym ä, Web -asiakkaat tai universaalit
asiakkaat, joissa käytetään erityyppisiä asiakasteknologioita (nettipohjaiset,
m obiilit ym . käyttöliittym ät) (Juric ym . 2001, 99).

2.4.4

Palvelukeskeinen integraatio

Tietokantojen toisintam inen ja yhd istäm inen jakavat järjestelm ien tietoa, m uttei
sovelluslogiikkaa. Sovellusliittym ien ja etäprosed uurikutsujen kautta void aan
jakaa järjestelm ien sovelluslogiikkaa, m utta näm ä ovat sid ottu usein tietty yn
teknologiaan ja käyttöjärjestelm ään. Jakam alla järjestelm ien liiketoim intapr osessit etu käteen kuvattujen palveluid en ja järjestelm äriippum attom ien viestien
avulla, void aan järjestelm än osat integroid a toisistaan riippum attom asti.
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Palvelukeskeinen sovellusten integrointi on term inä hyvin m onitahoinen. Usein
puhutaan m yös palvelukeskeisestä arkkitehtuurista (Service Oriented A rchitecture, SOA ). Käsitteet liittyvätkin hyvin kiinteästi toisiinsa, sillä palvelukeskeisen
ohjelm istojen integroinnin lopputuloksena syntyy palvelukeskeinen arkkitehtuuri.
OASIS (2006) m äärittelee palvelukeskeisen arkkitehtuurin parad igmana organisoid a ja hyöd yntää eri toim ialueid en hajautettuja resursseja. Ort (2005) on m ä äritellyt palvelukeskeisen ohjelm istojen integroinnin tavaksi jakaa organisaation
sisäisiä (EAI) ja organisaatioid en välisiä (B2B AI) toim intoja (tyypillisesti liiketoim innallisia toim intoja) laajasti sekä joustavasti.
W3C Working Group (2004) näkee palvelukeskeisen arkkitehtuurin haja utetun
arkkitehtuurin m uotona, jossa palveluja karakterisoivat seuraavat om inaisu u d et:
o Looginen näkymä. Palvelu on käsitteellinen, looginen näkym ä tod ellisista
sovelluksista, tietokannoista, liiketoim intaprosesseista jne. ja se m äärit etään sen m ukaan, m itä se tekee (tyypillisesti toteu ttaa jonkin liiketoim intaprosessin).
o V iestikeskeisyys. Palvelu on m uod ollisesti m ääritetty palvelun tarjoajan ja
pyytäjän välillä vaihdettavien viestien suhteen, ei osapuolten om ina isuuksien suhteen. Osapuolten sisäinen rakenne ja toim innallisuu s, kuten
esim erkiksi toteutuskieli ja tietokantarakenne, on tarkoituksellisesti jätetty m erkityksettöm iksi seikoiksi.
o Kuvauskeskeisyys. Koneellisesti prosessoitava m etatieto kuvaa palvelun.
Kuvauksen tulee sisältää vain ne tied ot, jotka ovat julkisia ja palvelun
käytön kannalta tärkeitä. Palvelun sem antiikka tulee doku m entoida joko
suorasti tai epäsuorasti kuvaukseen.
o Rakeisuus. Palveluissa on tyypillisesti vähän operaatioita, m utta joid en
viestit ovat kuitenkin suhteellisen su uria ja m onim utka isia.
o V erkkokeskeisyys. Palveluita suoritetaan verkon välityksellä, joskin täm ä ei
ole ehd oton vaatim us.
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o A lustariippumattomuus. Viestit lähetetään alu stariippum attom assa, sta nd ard oid ussa m uod ossa rajapintojen kautta. XML on sopivin m uoto va staam aan näihin vaatim uksiin.
Tähtinen (2005) näkee, että palvelukeskeisen ohjelm istojen integroinnin tarkoituksena on m ahd ollistaa eri ohjelm istojen tarjoam ien palveluid en ja inform a atiosisältöjen m ahd ollisim m an joustava ja m onipuolinen hyväksikäyttö yrity ksen liiketoim innan apu na.
Palvelukeskeinen ohjelm istojen integrointi ei ole uusi keksintö, vaan Sun m ä äritteli term in ”palvelukeskeisen arkkitehtuuri” 1990-luvun lopussa kuvaam aan
JIN I-ym päristöä, jonka avulla void aan d ynaam isesti tarjota, löytää ja käyttää
palveluita verkon välityksellä (Mah m oud 2003). JIN I-ym päristön tavoitteena on
joustava ja helposti hallittava palvelukeskeinen verkko, jossa palveluita voivat
tarjota verkkoon kytketyt laitteet, sovellukset tai näid en yhd istelm ät (Sun Microsystem s 1999).
Palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin pohjautuvat järjestelm ät perustuvat n im ensä
m ukaisesti palveluihin. Palvelulla tarkoitetaan johonkin liiketoim intaprosessiin
kuuluvaa toistettavaa tehtävää. Palvelukeskeisyys tarkoittaa lähestym istapaa, jossa järjestelm än osat integroid aan toisiinsa yhd istet tyjen palveluid en avulla. Lähestym istavassa järjestelm än osa voi olla joko palvelun tuottaja, käyttäjä tai m olem pia. N äid en m ääritysten pohjalta void aan m äärittää palvelukeskeinen arkkitehtuuri tyyliksi rakentaa yrityksen IT-arkkehtuuri palvelukeskeisen lähestym istavan periaatteid en m u kaisesti. (H igh, Kind er & Graham 2005.)
Verrattuna aiem piin tapoihin lähestym istavassa on uutta järjestelm än eri osien
löyhä kytkentä (loose coupling) (H igh, Kind er & Graham 2005, 8). Löyhä kytkentä tarkoittaa, että järjestelm än eri osat ovat itsenäisiä toisista järjestelm än osista,
eivätkä ne ole riippuvaisia m uid en järjestelm äosien toteutuksesta. Yd inajatu ksena on vähentää osapuolten etukäteisoletuksia toisistaan (H ohpe ja Woolf
2004, 10). Palvelua käytetään ennalta m ääritetyn rajapinnan avulla ja p alvelun
kuluttajan ei tarvitse tietää, m illä ohjelm ointikielellä palvelu on toteutettu ja m itä sisäisiä toim innallisuuksia palvelun toteuttam iseen tarvitaan. Tiukasti kytk etyssä arkkitehtuurissa eri ohjelm istokom ponentit on sid ottu toisiinsa jaettu jen
kirjastojen, sem antiikan ja usein m yös tilan kautta. Tällöin on vaikeaa kehittää
järjestelm ää alituisesti vaihtuvien vaatim usten m ukaisiksi. Tiukasti kytkettyjen
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järjestelm ien viestintä on tehokkaam paa, m utta löyhästi kytketyt järjestelm ät
ovat joustavam pia ja herkem piä m u utoksille.
Palvelukeskeinen arkkitehtuuri ei kuitenkaan ole pelkästään teknologia, vaan
se on ennen kaikkea menetelm ien ja työkalujen yhd istelm ä, joka auttaa suunnittelem aan yrityksen liiketoim intoja ja parantaa niid en toteutusta. Se tarjoaa m enetelm ät ja ohjelm ointim allit, joid en avulla näitä liiketoim intam alleja void aan
toteuttaa yrityksen tietojärjestelm issä. Lisäksi se m äärittää, kuka on vastuussa ja
valtuutettu liiketoim intam allien su unnittelusta ja niid en toteu tuksesta tietojärjestelm issä. (H igh, Kind er & Graham 2005, 10). Toisin sa noen palvelukeskeisen
arkkitehtuurin avulla yritys voi kartoittaa, suunnitella ja toteuttaa liiketoim intam alleja, integroid a tietojärjestelm ät siten, että ne tukevat näitä liiketoim in tam alleja ja hallita liiketoim intaprosessien m u utoksia.
Kuviossa 5 on esitetty tyypillinen palvelukeskeisen arkkitehtuurin ratkaisum a lli. Integraatiokerroksessa yrityksen liiketoim intaprosessit tunnistetaan ja niistä
luod aan liiketoim intapalveluita (Liiketoimintaprosessikerros), joita kulu ttajat (Kuluttajakerros) käyttävät. Palvelukerroksessa sijaitsevat palvelut hyödyntävät erityisiä palvelukom ponentteja, jotka tarjoavat integroitavien järjestelm ien resurssit laitteistoriippum attom assa m uod ossa. Järjestelm ät voivat tarjota m yös su oraan itse resurssejaan palveluina (Operationaalinen kerros) (vrt. lu ku 2.3.2 ja
2.3.3).
Integraatioratkaisussa tulee ottaa huom ioon järjestelm än ei-toim innalliset vaatim ukset ja turvallisuustekijät sekä m äärittää, m itkä ovat järjestelm än m onitoroitavia tietovirtoja (QoS-kerros) (vrt. luku 2.3.4). Lisäksi tulee ottaa huom ioon
tietojärjestelm än tietoarkkitehtuuriset ja liiketoim intatied on kerääm isen vaat im ukset (Tietoarkkitehtuuri- ja liiketoimintatiedon hallinta). Järjestelm än tulee lisäksi tukea yrityksen hallinnointim allia ja tarjota raportteja integraatioprosesseista
(H allinnointikerros) (vrt. luku 2.3.5). Lopp utuloksena on järjestelm än looginen
arkkitehtuuri (KUVIO 6), jossa koko integraatioratkaisu käsitetään palveluid en
kau tta. (H igh, Kind er & Graham 2005, 25).
Kuvioissa 5 ja 6 on esillä m yös keskeinen palvelukeskeisen arkkitehtuurin osa,
Enterprise Service Bus (ESB). Sen sijaan , että ohjelm istot pyytäisivät palvelu ita
toisiltaan, voivat ne pyytää palveluita keskitetysti ESB:lta. ESB piilottaa järjestelm än fyysisen arkkitehtuurin ja huolehtii pyyd etyn toim innon suorittam iseen
tarvittavien palveluid en kutsum isesta. Vaikka m arkkinoilla on Enterprise Ser-
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vice Bus -nim isiä tuotteita, ESB on ennen kaikkea arkkitehtuurinen m alli (H igh,
Kind er & Graham 2005, 30).

KUVIO 5. Palvelu keskeisen arkkitehtuu rin ratkaisup ino (Ibrahim & Long 2007).

KUVIO 6. Palvelu keskeisesti integroitavan järjestelm än looginen arkkitehtu uri (High, Kind er & Graham 2005, 25).

Palvelukeskeisen arkkitehtuurin tavoitteena on, että järjestelm ät ja ohje lm istot
voivat kom m unikoid a keskenään riippum atta laitealustasta, käyttöjärjestelm ä s-
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tä ja ohjelm ointikielestä. Web Services -tekniikat tarjoavat tähän ratkaisun kyp sien ja laajasti käytettyjen protokollien ja tekniikoid en avulla.
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3

WEB SERVICES

Luvussa 2 sivuttiin lyhyesti Web Services -tekniikoita, m utta term iä ei m ääritelty sen enem pää. Tässä luvussa selvitetään tarkem m in m itä Web Services term illä tarkoittaan, mitä hyötyjä Web Services -tekniikoista on ja m itä eri osaalueita Web Services -tekniikkoihin kuuluu.
3.1

Web Services -tekniikat

Kuten ed ellisessä luvussa m ainittiin, Web Services -tekniikat ovat palvelukeskeisen integraation toteutusvälineitä. W3C Web Services Architecture Working
Group (2004) m äärittelee Web Services -palvelun olevan
”URI:n yksilöimä sovellus, jonka julkiset rajapinnat ja sidonnaisuudet kuvataan ja
määritetään X M L:a käyttäen. N äiden määritysten puitteissa sovellukset kommunikoivat X M L-pohjaisten viestein Internet-pohjaisia protokollia käyttäen.”.
Kirjallisuud essa on tiukennettu m äärittelyä vaatim uksilla, että palvelun k u vaam isen käytetään WSDL-kuvauskieltä (Web Services Description Language)
ja protokollana käytetään SOAP-protokollaa (Sim ple Object Access Protocol).
(Ferris & Farrel 2003, 31). Internet-pohjaiset protokollat tarkoittavat m inim issään TCP/ IP- tai UDP-protokollan käyttöä, m utta yleensä käytetään ja suositellaan käytettäväksi H TTP-protokollaa, joka toim ii TCP-protokollan päällä (Bu rner 2003, 30; W3C Working Group 2007a). Kom m unikointi sovellu sten välillä
tapahtuu viestien välityksellä. Viestit ovat riippum attom ia, joten niid en tulee
sisältää kaikki tarvittavat tiedot, jotka ovat tarpeellisia viestin sisällön ym m ärtäm iseksi (Burner 2003, 30).
Web Services -tekniikoid en käyttö ed ellyttää, että osapuolet ovat tietoisia toisistaan, sopivat vuorovaikutussäännöistä ja -m uod oista sekä ovat kykeneviä olem aan vuorovaikutuksessa keskenään (KUVIO 7). Tätä m enetelm ää kutsu taan
m yös find -bind -execute-parad igm aksi (Mahm oud 2005). Parad igm assa palvelun tarjoajat rekisteröivät palvelunsa julkiseen rekisteriin , josta palvelun kulu ttajat hakevat palveluita eri kriteerein. Mikäli haluttu palvelu löytyy, rekisteri
tarjoaa kuluttajalle palvelun käyttöehd ot ja palvelun osoitteen (service endpoint).
Web Services Interoperability Organisation ed istää Web Service -tekniikoid en
yhteensopivuutta. Organisaatio on julkaissut WS-I Basic Profile -suosituksen,
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joka helpottaa entisestään eri tekniikoid en ja ohjelm ointikielien yhteensop ivuutta selventäm ällä, jalostam alla, tulkitsem alla ja vahvistam alla tiettyjä Web
Services -spesifikaatioissa m ääritettyjä seikkoja (Web Services Interoperability
Organization 2004).

KUVIO 7. Web Services -tekniikoid en käytön p rosessi (W3C Working Grou p , 2004).

28

3.2

Ydinkomponentit

Web Services -tekniikoid en yd inkom ponentit m uod ostavat W3C- ja OASISkonsortioid en stand ard oim at XML, WSDL, SOAP ja UDDI. N äm ä tekniikat
m ahd ollistavat palvelu id en kuvauksen, viestinnän osapuolten välillä sekä varsinaisen tied onsiirron (KUVIO 8).

KUVIO 8. Palvelu keskeisen arkkitehtuu rin m u kainen Web Services –tekniikkap ino (Fergu son, Storey, Lovering ja Sw ew chu ck, 2003).

3.2.1

XML (eXtensible Markup Language)

XML-kieli on kuvauskieli, jota käytetään tied on esittäm iseen laitteistoriipp u m attom ana ja itsensä kuvaavana tekstim uod ossa . Kielen avulla esitetään d okum entin tietosisältö sekä tietosisällön rakenne käyttäm ällä XML-elem enttejä ja
-attribuutteja. Lisäksi täytyy olla jotkin sovitut säännöt, jotka vasta antavat
m erkityksen eri elem enteille. Esim erkiksi m ikäli ihm inen (1) ym m ärtää listau ksen 1 <book>-elem entin tarkoittavan kirjaa, <title>-, <author>-, ja <price>elem enttien tarkoittavan otsikkoa, tekijää ja hintaa sekä (2) käy ttää näitä tu nnuksia (tags) johd onm ukaisesti, on tietojen vaihto m ahd ollista. Yleensä XMLd okum enttiin on liitetty erillinen skeem a, jossa on m ääritetty , m itä tunnuksia
d okum entissa on sallittu käyttää sekä näid en tunnusten rakenteet ja niihin liittyvät säännöt (Ort 2005).
LISTAUS 1. Yksinkertainen XML-d okum entti (Ort 2005).
<bookshelf>
<book>
<title>My Life and Times</title>
<author>Felix Harrison</author>
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<price>39.95</price>
</book>
</bookshelf>

Web Services -tekniikoissa elem entit id entifioivat tietotyyppinsä XML Schem a
Languagen (XSD) avulla. Täm än perusteella sovellus- ja laitealustat osaavat
m uuntaa tied ot alustakohtaisiksi tietotyypeiksi. (Burner 2003, 30.)

3.2.2

WSD L (Web Services D escription Language)

WSDL:n avulla void aan m äärittää palvelulle ne viestit, joita se ottaa vastaan ja
joita se lähettää (Burner 2003, 30). Tosin sanoen siinä m ääritetään rajapinnat,
joid en

kautta

d okum entissa

palvelua
(Web

void aan

Servicess

käyttää.

Descrip tion)

WSDL-m uotoisessa
(tai

yleisemm in

WSDWSDL-

d okum entissa) m ääritetään m yös, kuinka viestit tulee lähettää ja m issä verkko osoitteessa palvelu sijaitsee (Ferris & Farrel 2003, 31).
Yksinkertaistettuna WSDL-d okum entti m äärittää XML-skeem an, jolla Web Service -palvelu kuvataan. Dokum entissa m ääritetään palvelut päätepisteid en
(endpoints) ja porttien (ports) joukkona. WSDL:ssa päätepisteid en ja viestien
abstraktit m ääritykset erotetaan niid en tod ellisista käyttöönotoista verkossa ja
tietotyyppien sid onnoista (KUVIO 9). Täm än johd osta abstrakteja m äärityksiä
void aan käyttää uu d elleen. WSDL-d okum entti käyttää seuraavia elem enttejä
palveluid en m äärittäm iseen (H irsch, Kem p ja Ilkka 2006, 37):
o types-elem entti m äärittää viesteissä käytettävät XML-tietotyypit
o m essage-elem entti m äärittää yksisuuntaisen operaation (kutsu - tai vastausviestin) ja sen m ukana kuljetettavan types-elem entin
o portType-elem entti m äärittää abstraktilla tasolla operaatioissa vaihd ett avat viestit.
o bind ing-elem entti m äärittää yksityiskohd at (tied onsiirtoprotokollan ja
viestien m uod ostam istyylin) portType-elem entissä kuvattujen viestien
vaihtoon
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o port-elem entti m äärittää palvelun konkreettisen päätepisteen (endpoint),
sen osoitteen ja bind ing-elem entin, jossa on m ääritetty kutsuttavat op eraatiot.
o service-elem entti m äärittää päätepisteitten joukon, joid en kautta port - ja
portType-elem enteissä kuvatut operaatiot ovat käytettävissä.

KUVIO 9. WSDL-d okum entin elem entit (H irsch, Kem p ja Ilkka 2006, 38).

Esim erkin m ukainen WSDL-d okum entti (LISTAUS 2) m äärittää pörssikurssipalvelun. Palvelulle on m ääritetty yksi operaatio GetLastTrad ePrice. Syötevie sti, GetLastTrad eInput, on Trad ePriceRequest-m uotoa ja se pitää sisällään m er kkijonon tickerSym bol. StockQuoteSoapBind ing m äärittää viestinnässä käytett ävän tyylin. Esim erkissä käytetään Docum ent-tyylistä viestintää. Vaihtoehtona
olisi käyttää RPC-tyyliä. Docum ent-tyylisessä viestinnässä vaihd etaan operaatiokutsun yhteyd essä koko XML-d okum entti, jolloin tod entam inen ja liiketoim intasääntöjen hyväksym inen on helpom paa (Ort 2005).
LISTAUS 2. Esim erkki WSDL-d okum entti (W3C Working Grou p 2001).
<?xml version="1.0"?>
<definitions name="StockQuote"
targetNamespace="http://example.com/stockquote.wsdl"
xmlns:tns="http://example.com/stockquote.wsdl"
xmlns:xsd1="http://example.com/stockquote.xsd"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
<types>
<schema targetNamespace="http://example.com/stockquote.xsd"
xmlns="http://www.w3.org/2000/10/XMLSchema">
<element name="TradePriceRequest">
<complexType>
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<all>
<element name="tickerSymbol" type="string"/>
</all>
</complexType>
</element>
<element name="TradePrice">
<complexType>
<all>
<element name="price" type="float"/>
</all>
</complexType>
</element>
</schema>
</types>
<message name="GetLastTradePriceInput">
<part name="body" element="xsd1:TradePriceRequest"/>
</message>
<message name="GetLastTradePriceOutput">
<part name="body" element="xsd1:TradePrice"/>
</message>
<portType name="StockQuotePortType">
<operation name="GetLastTradePrice">
<input message="tns:GetLastTradePriceInput"/>
<output message="tns:GetLastTradePriceOutput"/>
</operation>
</portType>
<binding name="StockQuoteSoapBinding"
type="tns:StockQuotePortType">
<soap:binding style="document"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<operation name="GetLastTradePrice">
<soap:operation
soapAction="http://example.com/GetLastTradePrice"/>
<input>
<soap:body use="literal"/>
</input>
<output>
<soap:body use="literal"/>
</output>
</operation>
</binding>
<service name="StockQuoteService">
<documentation>My first service</documentation>
<port name="StockQuotePort" binding="tns:StockQuoteBinding">
<soap:address location="http://example.com/stockquote"/>
</port>
</service>
</definitions>
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3.2.3

SOAP (Simple Object Access Protocol)

Luvussa 3.2.1 kävi ilm i, että XML on sopiva väline verkossa välitettävän tied on
kuvaam iseen. Tehokkaan tied onvaihd on takaam iseksi tarvitaan lisäksi joukko
sääntöjä ja protokollia, jotta osapuolet ym m ärtävät viestien sisällön sam alla tavoin. SOAP on yksinkertainen etäkutsuprotokolla, jossa tied on sisäinen esity sm uoto on paketoitu XML-m uotoon. SOAP koostuu kolm esta pääkom ponentista: p akollisesta SOAP-kirjekuoresta, valinnaisista SOAP-otsikkotied oista sekä
pakollisesta SOAP-viestistä (Ort 2005).
SOAP-kirjekuori sisältää tietoa käytettävästä nim iavaruud esta ja kood auksesta.
N im iavaruud en m äärittäm isellä ehkäistään konfliktit, joissa eri tietoja käsite llään sam alla nim ellä. Tietotyyppien kood auksella XML-skeem oja käyttäen void aan m ääritellä uusia tietotyyppejä ja käyttää niitä SOAP -viestin osina. (McLaughlin 2002, 361; Juric ym . 2001,845; Ort 2005.)
SOAP-otsikkotiedot (header) laajentavat SOAP-viestiä m od ulaarisesti. Viestiä
välittävät tahot voivat m atkan varrella otsikkotietojen perusteella tehd ä eri toim enpiteitä, esim erkiksi m uuntaa tietoja tai suorittaa tietoturvaan liittyviä pr osed uureja. Viestin runko-osa (body) sisältää viestin tärkeim m än osan ja se on
tarkoitettu ainoastaan viestin vastaanottajalle.
Listauksessa 3 viestin otsikkotied oissa on yksi stand ard iin kuu lum aton lokaali
elem entti alertcontrol, jossa m ääritetään prioriteetti ja kelpoisuusaika. Täm än
tied on perusteella viestin eri välityskerrokset voivat esim erkiksi priorisoid a
viestin jatkolähetystä. Viestin runko-osassa on m yös yksi lokaali elem entti alert,
joka sisältää varsinaisen m uistutu sviestin.
SOAP Messages w ith Attachm ents -spesifikaation m ukaisen SOAP-viestin m u kana voi olla m yös liitetied ostoja, kuten esim erkiksi kuvia (W3C Working
Group 2000).
LISTAUS 3. Yksinkertainen SOAP-viesti (W3C Working Grou p 2007b).
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<env:Header>
<n:alertcontrol xmlns:n="http://example.org/alertcontrol">
<n:priority>1</n:priority>
<n:expires>2001-06-22T14:00:00-05:00</n:expires>
</n:alertcontrol>
</env:Header>
<env:Body>
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<m:alert xmlns:m="http://example.org/alert">
<m:msg>Pick up Mary at school at 2pm</m:msg>
</m:alert>
</env:Body>
</env:Envelope>

3.2.4

UD D I (Universal D escription, D iscovery and Integration)

UDDI on Web Services -palveluita luetteloiva rekisteri, josta voi etsiä palv eluita
tarjoavia organisaatioita, niid en tarjoam ia palveluita sekä teknisiä r ajapintoja,
joid en kautta näitä palveluita void aan käyttää (OASIS 2004). Palvelu n etsijä saa
UDDI:n kautta WSD:n, jonka perusteella asiakassovellus toteutetaan tai konfiguroid aan (Ferris ja Farrel 2003, 31). Kiteytettynä näm ä perusm ääritelm ät toisiinsa: UDDI auttaa löytäm ään tietyntyyppisen palvelun, W SDL kuvaa täm än
palvelun ja SOAP m ahd ollistaa palvelun kutsum isen (Tähtinen 2005, 119).
3.3

Lisäkomponentit

Pelkästään Web Services -tekniikoid en yd inkom ponentteja käyttäm ällä palvelukeskeisen arkkitehtuurin toteutus ei ole m ahd ollista palveluid en m uod ostam isen, viestinnän ja p alveluid en laad un varm istuksen (Quality of Services, QoS)
osalta (Keen, Acharaya, Bishop ym . 2004, 86) (ks. KUVIO 8). Eri osapuolet ovat
kehittäneet tekniikoita kattam aan näm ä alueet. N äitä tekniikoita kutsutaan yleisesti WS-*-spesifikaatioiksi. Palveluid en yhteensopivuud en parantam iseksi
W3C- ja OASIS-organisaatiot ovat m uod ostaneet näistä tekniikoista stand ard eja
ja suosituksia. Lisäksi Liberty Alliance on kehittänyt tekniikoita id entiteettien
varm istam iseen ja hallintaan. Seuraavaksi käsitellään joitakin näistä tekniikoista
tarkem m in.

3.3.1

WS-BPEL

Liiketoim intaprosessien toteutukset saattavat usein sisältää useita eri ask elia
ennen kuin prosessi on suoritettu. N äm ä askeleet toteutetaan erillisten palv eluid en avulla. Tällaisissa tapauksissa tar vitaan jokin keino, jolla liiketoim intaprosessi ja sen aikana suoritettavat palvelu t kuvataan. WS-BPEL on XMLpohjainen kieli, jonka avulla kuvataan liiketoim intaprosessit ja niid en suoritt am iseen tarvittavat Web Services -palvelut (OASIS 2007a; Ort 2005).

34

3.3.2

WS-Security

WS-Security tarjoaa laajennoksen SOAP-protokollaan, jonka avulla void aan toteuttaa viestien sisällön koskem attom uus ja luottam uksellisuus tietoturvallisten
Web Services -palveluid en toteuttam isen yhteyd essä (OASIS 2006) (KUVIO 10).
Koskem attom uud ella tarkoitetaan, ettei viestin sisältöä ole m uutettu m atkan
varrelta asiakkaalta palvelim elle. Luottam uksellisuud ella tar koitetaan, että viestin näkevät vain sille m ääritetyt vastaanottajat. (Ort 2005.)
WS-Security ei varsinaisesti m ääritä uusia tu rva llisuusm alleja, vaan se m ahd ollistaa olem assa olevien m allien ja tekniikoid en, esim erkiksi PKI-arkkitehtuuri
(Public Key Infrastructure), Kerberos sekä SSL/ TLS-protokollat, yhteensopivan
käytön Web Services -palveluissa (Ort 2005; Ferguson ym . 2003).

3.3.3

WS-Trust

WS-Trust tarjoaa laajennoksen WS-Security-spesifikaatioon. Laajennos m äärittää m enetelm ät turvallisuu svaltuuksien (security tokens) jakam iseen, uusim iseen
ja kelpoisuud en tutkim iseen sekä tavat luod a ja varm entaa luottam uksellinen
yhteys (OASIS 2007b).

3.3.4

WS-ReliableMessaging

Tietoverkot eivät koskaan ole täysin luotettavia, vaan yhteyd et saattavat katk eta ja viestit kad ota matkan varrella. WS-RelibleMessaging m äärittää m ekanism in, jonka avulla Web Services -palvelut voivat varm istua viestien perille m enosta (Ferguson ym . 2003) (ks. KUVIO 10). Spesifikaatio m äärittää viestitysprotokollan, jolla tunnistetaan, jäljitetään ja hallitaan viestien luotettavaa välitystä
lähd e- ja kohd esijainnin välillä (OASIS 2007c).

3.3.5

WS-Addressing

Käytettäessä Web Services -palveluissa H TTP-protokollaa, viestin lähettäjän ja
vastaanottajan tied ot kulkevat H TTP-protokollan otsikkotied oissa. Varsinaisessa SOAP-viestissä näitä tietoja ei ole lainkaan, jolloin käytettäessä välityspalv elim ia tai yhteyd en katkeam isen yhteyd essä täm ä tiet o voi m uuttua tai puuttua
kokonaan. On m yös m ahd ollista, että vastausviestin vastaanottajaksi halutaan
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täysin toinen taho kuin alkuperäin en viestin lähettäjä. WS-Ad d ressing tarjoaa
toim ivan ja riippum attom an tavan id entifioid a viestin lähettäjä ja va staanottaja
(W3C Working Group 2006; Ferguson ym . 2003) (KUVIO 10).

3.3.6

WS-Coordination

Web Services -palvelut yhä enenevissä m äärin sitovat yhteen useita osapu olia ja
ovat rakenteeltaan monim utkaisia. Palveluid en suorittam inen saattaa vaatia
useid en viestien välitystä osapuolten kesken. WS-Coord ination m äärittää laajennettavan kehyksen näid en aktiviteettien suorittam iseen erityisen koord ino ijan ja koord inointi protokollien avulla (OASIS 2007d ) (KUVIO 11).

3.3.7

WS-Policy

WSDL-d okum entti m äärittää palvelun rajapinnan syntaksin, m utta siitä ei käy
ilm i, kuinka palvelu jakaa rajapinnan ja m itä palvelu od ottaa kutsujalta , esim erkiksi ed ellyttääkö palvelu jotain turvallisuusm allia tai tukeeko se transakt ioita. WS-Policy m ahd ollistaa tällaisten tietojen m äärittäm isen palveluille (KUVIO 11). (Ferguson ym. 2003).

KUVIO 10. Turvallinen ja lu otettava SOAP-viesti (Fergu son ym. 2003). Vrt. LISTAUS 3.
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KUVIO 11. Transaktioid en koord inointi ja p olitiikka Web Services -p alvelu ssa (Fergu son
2003).

3.3.8

Identiteetin hallinta

Eri osapuolten id entiteetistä varm istum inen on kriittistä Web Services palveluille. Palvelukohtaiset id entiteetinhallinta- ja tietoturvaratkaisut palvelut
sitovat tiettyyn teknologiaan ja palveluntarjoajaan, m ikä heikentää palveluid en
yhteensopivuutta ja käyttäjäkokem usta. (H irsch, Kem p ja Ilkka 2006, 103.) Liberty Alliance -organisaatio tarjoaa spesifikaatiot id entiteetin hallintaan eri järjestelm ien välillä (federated identity) sekä erityisten id entiteettipalvelu id en (identity services) hyöd yntäm iseen (Liberty Alliance Project 2008).
Liberty Id entity Fed eration Fram ew ork (ID-FF) m äärittää arkkitehtuurit id entiteettien jakam iseen eri järjestelm ien kesken, kertakirjautum iseen (single sign-on)
ja -uloskirjautum iseen (single logout). Liberty Id entity Web Services Fram ew ork
(ID-WSF) m äärittää järjestelm än, joka m ahd ollistaa id entiteettip alvelu id en
(Identity W eb Services) käytön. Liberty Id entity Services Interface Specifications
(ID-SIS) kuvaa useita käyttötapauksia id entiteettipalveluid en hyödyntäm iseen.
(H irsch, Kem p ja Ilkka 2006, 104).

3.4

Web Services -tekniikoiden hyödyt

Web Services -tekniikoid en hyötyjä void aan tarkastella sekä integroitavien järjestelm ien että integraatioprosessin näkökulm asta.
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Integroitavien järjestelm ien näkökulm asta tarkasteltaessa suurin hyöty on, että
Web Services -palvelut perustuvat itsensä kuvaaviin XML-sanom iin, joten teknologian käyttö on alustariippum atonta (Tähtinen 2005, 119). Tosin sanoen palveluntarjoaja ja asiakassovellus voivat olla ohjelm o itu eri ohjelm ointikielillä
(rakenteellisella ja olio-ohjelm ointikielellä), ne voivat toim ia eri käyttöjärjestelm issä sekä sovelluksen suorittavat laitteet voivat olla aivan erilaisia, esim erkiksi m atkap u helin ja järeä sovelluspalvelin.
SOAP-viestit välitetään yleisim m in H TTP-p rotokollan välityksellä, jolloin tieto
reititetään sam an tietoliikenneportin lävitse kuin verkkoselaintenkin liikenne.
Tällöin

vältytään

yrityksen

tietoturvapolitiikan

kannalta

ongelm allisten

TCP/ IP-porttien käytöltä. Lisäksi SOAP-protokolla on yksinkertainen ja kevyt
käyttää, eikä sen pitäisi vaatia suuria prosessointitehoja laitteilta. (Tähtien 2005,
119; McLaughlin 2002, 360-362.)
Tarkasteltaessa koko integraatioprosessia H ogg, Chilcott, N olan ja Srinivasan
(2004) ovat luetelleet Web Services -tekniikoid en käytön hyöd yiksi seuraavat
asiat:
o Tekniikat m ahd ollistavat yrityksen sisäisen (EAI) ja yritysten välisen
(B2BAI) ohjelm istojen integroin nin.
o Järjestelm ien tarjoam at resurssit ovat parem m in saatavilla (access enablement).
o Tekniikoid en avulla void aan luod a jou stavia ja uud elleenkäytettäviä ohjelm istokom ponentteja.
o Tekniikat m ahd ollistavat ohjelm istojen evolu tionaariseen ja inkrem entaaliseen käyttöönottoon, jolloin ei tarvita m uutoksia olem assa oleviin
järjestelm iin.
o Laitteistoriippum attom uud en ansiosta p erinnejärjestelm ien resu rssien
hyöd yntäm inen on m ahd ollista.
o Järjestelm äintegraation vaatim a työm äärä vähenee.
o Tekniikat m ahd ollistavat m yös olem assa olevien toim innallisu uksien
laajentam isen.
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3.5

Web Services -tekniikoiden heikkoudet

H TTP-protokollan käytössä on om at hyötynsä, m utta tietyiltä osin se ei ole p aras m ahd ollinen vaihtoehto. Alun perin protokolla suunniteltiin tilattom aan
synkroniseen d okum enttien hakem iseen verkkoselaim ella. Protokollana H TTP
ei ole kovin luotettava sovellusten välisessä viestinnässä. (End rei, Ang, Arsanjani ym . 2004, 111; H ohpe ja Woolf 2004, 373.) Tästä johtuen Web Services palveluissa viestien asynkronisuutta sekä luotettavaa perille m enoa ei void a t oteuttaa tiedonsiirtotasolla, vaan näm ä tulee huolehtia jollain toisella tavalla.
Lukuisia Web Services -spesifikaatioita 1 on kehitetty eri osapuolten toim esta
osittain päällekkäinkin. Täm ä on osaltaan hid astanut tekniikoid en kypsym istä
ja laajam ittaista hyväksyntää. Jotta Web Services -tekniikat lunastavat odotu kset palvelukeskeisen ohjelm istojen integroinnin välineenä, on näitä tekniikoita
tuettava integraatiototeutuksissa (End rei ym . 2004, 128). Kuitenkaan m itään
selkeää ohjenuoraa ei ole olem assa, m itä spesifikaatioita tulisi noud attaa palvelukeskeisen arkkitehtuurin toteuttam iseksi. Täm än vuoksi eri Web Services sovelluskehykset tukevat vaihtelevasti eri spesifikaatioita hiem an riippuen siitä,
kenen osapuolen toim esta ne on kehitetty.

1

Esim erkiksi IBM (2007) listaa WWW-sivuillaan noin 40 eri Web Services -spesifikaatiota.
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4

MOBIILIT WEB SERVICES -PALVELUT

Ed ellisessä luvussa lu otiin katsaus Web Services -tekniikoihin. Seuraavaksi käsitellään, m itä keinoja tekniikoid en käyttöön on m obiileisssa päätelaitteissa sekä
m itä etu ja ja haittatekijöitä käytöstä seuraa.
Farley ja Capp (2005) esittävät Web Services -term in rinnalle erityisen Mobile
Web Services -term in. Tällä he tarkoittavat Web Services -tekniikoita hyöd yntäviä sovelluksia m obiilissa ym päristössä. Tällaiset sovellukset eroavat kuite nkin
perinteisistä Web Services -sovelluksista seu raavien piirteid en johd osta (Farley
ja Capp 2005, 203):
o laitteen kannettavuus
o laitteen yhd istettävyys ja yksilöitävyys laitetta käyttävään henkilöön
o sovelluksen personointi käyttäjälle
o laitteen om inaispiirteid en aiheuttam at rajoitukset sovelluksille.
Mobile Web Services -palveluita hyöd yntävien sovellusten tavoitteena on tarjota käyttäjän tietoihin ja sijaintiin perustuvia personoituja palveluita. Täm ä t avoite ei välttäm ättä toteud u, jos käytetään vain perinteisiä Web Se rvices tekniikoita. Tässä tutkielm assa m obiileilla Web Services -palveluilla tarkoitetaan yleisesti Web Services -tekniikoilla toteutettujen palveluid en hyöd yntäm istä m obiileissa päätelaitteissa.
4.1

Strategiat Web Services -palvelujen hyödyntämiseen mobiileissa päätelaitteissa

Mobiilit päätelaitteet voivat käyttää Web Services -palveluita kahd ella tavalla.
Palvelua void aan kutsua suoraan päätelaitteesta tai void aan käyttää välikerrosta, joka kutsuu palvelu a ja palauttaa tuloksen päätelaitteelle sen ym m ärt äm ässä
m uod ossa.
Yuan ja Long (2002) ovat esittäneet kolm e arkkitehtuurim allia Web Services palveluid en hyöd yntäm iseen m obiileissa päätelaitteissa:
o langaton portaali (W ireless portal network)

40

o langaton laajennettu Intern et (W ireless extended Internet)
o vertaisverkot (W ireless ad hoc network).
Langattom assa portaalissa tied on siirto m obiilin päätelaitteen ja palvelim en välillä kulkee WAP-yhd yskäytävän kautta WML-m uod ossa. Yhd yskäytävä
m uuntaa asiakkaalta tulevat pyynnöt SOAP-kutsuiksi ja lähettää SOAPvastaukset takaisin päätelaitteelle WML-m uod ossa. Malli void aan laajentaa käsittäm ään m yös H TTP-protokollan päällä siirtyviä H TML-sivuja. Langattom alla
laajennetulla Internetillä Yuan ja Long tarkoittavat Internetiä, joka on käytettävissä m obiileissa päätelaitteissa. Täm än ed ellytyksenä päätelaitteilla täytyy olla
IP-osoite sekä täyd et verkko-om inaisuud et. Langattom assa laajennetussa Internetissä m obiili päätelaite voi toim ia suoraan Web Services -asiakkaana, jolloin
kaikki tieto siirretään XML-m uod ossa H TTP- ja TCP/ IP-protokollia käyttäen.
Vertaisverkkoarkkitehtuurissa m yös m obiilit päätelaitteet voivat toim ia palveluntarjoajina.
Langattom an portaalin m allissa sovellusta käytetään laitteen ver kkoselaim ella,
joka toim ii sovelluksen esityskerroksena. Kaikki sovelluksen toim intalogiikka
sijaitsee välikerroksessa, portaalipalvelim ella, ja Web Services -palveluita tarjoavalla palvelim ella. Kyseessä on ns. laiha asiakas -m alli. Mallin etuna on tekniikoid en kypsyys palvelinohjelm istoissa ja vähäisen tied onprosessoinnin tarve
päätelaitteessa. Mallin suuri haitta on portaalin hallitseva rooli. Portaali m äärittää tarjottavat palvelut sekä yhteyd et asiakkaisiin, joten uusien palveluid en
kutsum inen vaatii m u utoksia aina itse portaalin toim innallisuuteen. Po rtaalin
m ahd ollinen vikatila pysäyttää koko palveluid en ketjun toim innan. Lisäksi pä ätelaitteen selain tarjoaa ainoastaan r ajoitetut käyttöliittym äm ahd ollisuud et. Selain ei m yöskään voi tallentaa suoritettavan toim innon tilaa, vaan käyttäjä jo u tuu jokaisessa istunnossa aloittam aan toim innon suorittam isen alusta saad a kseen tehtävän suoritetuksi. Tästä aiheutuu sekä ajan hukkaa että enem m än ku stannuksia siirrettävän tied on m äärän kasvamisen seurauksena. Käyttäjän sijaintiin perustuvia palveluita ei m yöskään void a hyöd y ntää. (Yuan ja Long 2002)
Mobiileilla päätelaitteilla pääsy suoraan Web Services -palveluihin sallii laitteen
käyttäjien laajentaa laitteid ensa toim innallisuutta. Verkkosivuja selatessa käyttäjä joutuu kirjoittam aan verkko-osoitteita ja täyttäm ään sivuilla olevia lom a kkeita ennen kuin hän p ääsee haluam aansa tietoon käsiksi. Sen sijaan Web Serv ices -palveluita hyöd yntäm ällä void aan m inim oid a käyttäjän tiedonsyöttö, y k-
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sinkertaistaa prosesseja, helpottaa sovelluksen käyttöä sekä pienentää tied o nsiirrosta aiheutuvaa od otusaikaa. Päätelaitteid en kehityksen johd osta, osa tied on prosessoinnista void aan suorittaa päätelaitteessa. Mobiileissa sovelluksissa
void aan käyttää sofistikoituja käyttöliittym iä sekä tietoa void aan tallentaa pä ätelaitteen m uistiin ja käsitellä yhteyd ettöm ässä tilassa. Langattom aan portaaliin
verrattuna tied on prosessoinnin tapahtuessa päätelaitteessa, pr osessorin käyttö
ja m uistin käyttö kasvaa aiheuttaen suurem m an virran kulutuksen. (Zahred d ine ja Mahm oud 2005; Yuan ja Long 2002)
Mobiilit päätelaitteet sisältävät runsaasti käyttäjän henkilökohtaisia tietoja, k u ten esim erkiksi kalenterim erkintöjä ja yhteystietoja. N äid en tietojen sekä laitteen sijaintiin perustuvan inform aation hyöd yntäm inen on m ahd ollista vertaisverkko-m allin m ukaisesti. Tällaisiin henkilökohtaisiin tietoihin käsiksi pääsy
vaatii palvelu ilta id entiteetin varm istam isen , esim erkiksi id entiteettipalvelu id en avu lla (H irsch, Kem p ja Ilkka 2006).
4.2

Web Services -tekniikoiden käytön hyödyt

Luvussa 3.4 lueteltiin Web Services -tekniikoid en käytön yleisiä hyötyjä ohjelm istokehityksessä. Tässä kappaleessa tarkastellaan, m itä hyötynäkökohtia tekniikoid en käyttö tarjoaa erityisesti liikkuvaan tietojenkäsittelyyn .
Web Services -tekniikoid en on nähty soveltuvan käytettäväksi m obiileissa pä ätelaitteissa seuraavien om inaisuuksien ansioista (Zahred d ine ja Mahm oud 2005;
Steele 2003):
o Web Services -tekniikat ja XML-kieli ovat laitteistoriippum attom ia ja sen
vuoksi ne soveltuvat hyvin erilaisten m obiilien päätelaitteid en ja liity ntäpisteid en (access point) yhd istelm ille.
o Web Services -tekniikat m ahd ollistavat tiedon prosessoinnin palvelim ella ja ainoastaan tulosten esittäm isen m obiilissa päätelaitteessa.
o Mobiilien päätelaitteid en m uistikapasiteetti on rajallinen, joten päätelaitteid en luku m uistissa ei ole m ahd ollista pitää suuria sovelluksia. Web
Services -tekniikoid en ansiosta m obiilit päätelaitteet voivat tarvittaessa
kutsua palvelim ella sijaitsevien sovellusten pa lveluita.
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o Tekniikat m ahd ollistavat om ien m ukautettujen palveluid en m uod ostam isen m obiileja päätelaitteita varten. Tällaiset palvelut voivat olla koo stettu useasta eri palvelusta, jolloin käyttäjän tarvitsee kutsua vain yhtä
palvelua usean eri palvelun sijaan.
4.3

Web Services -tekniikoiden käytön heikkoudet

Seuraavat piirteet on nähty heikkoutena Web Services -tekniikoid en käytölle
m obiileissa

päätelaitteissa

(Sánchez -N ielsen,

Martín-Ruiz

ja

Rod ríqu ez-

Ped rianes 2006; Apte, Deutsch ja Jain 2005; H anslo ja MacGregor 2004; Arsanjani, H ailpern, Martin ja Tarr 2003, 54; Steele 2003).
o Tieto siirtyy sovellusten välillä XML-m uod ossa. XML-viestit tulee m uu ntaa sovellusten sisäisiksi tietorakenteiksi ja täm ä vaatii tied on prosessointia. Tästä tied on käsittelystä aiheutuu virrankulutuksen kasvua.
o XML-esitysm uod ossa varsinainen tietosisällön lisäksi on useita ylim ä äräisiä m erkkejä kuvaam assa sisältöä. Tällöin siirrettävän tied on m äärä
kasvaa

esim erkiksi

binäärim uotoiseen

RMI:hin

verrattuna

3-10-

kertaiseksi.
o Osa Web Services -stand ard eista on kypsymättöm iä ja joitain sta nd ard eja
ei vielä ole olem assa.
o Mobiilisovellukset eivät pysty ottam aan yhteyttä UDDI-rekistereihin.
Täm än johd osta palveluid en d ynaam inen m uod ostam inen su orituksen
aikana ei ole m ahd ollista. Palveluita void aan kutsua ainoastaan sovelluksen staattisen tyngän kautta, joka m uod ostetaan sovelluksen suu nnitteluaikana.
o Protokollat eivät tue transaktioid en käyttöä. Sovelluksen suunnittelijan
tulee ottaa huom ioon m ahd olliset virhetilanteet ja niistä toipum inen.
Web Services -tekniikoid en käytöstä aiheutuneita haittoja on yritetty m in im oid a
m onella eri tapaa. XML-viestien kokoa on yritetty pakkaam alla niitä , m utta täm ä aiheuttaa tied onprosessoinnin kasvua, koska tieto pitää purkaa päätelaitteessa (H anslo ja MacGregor 2004, 281).
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Yhd eksi strategiaksi on esitetty, että palveluid en tuottajat voivat ottaa m obiilit
asiakkaat huom ioon tarjoam alla palveluita useassa eri m uod ossa (Kleijnen ja
Raju 2003, 46). Esim erkiksi m obiiliasiakkaille void aan tarjota räätälöityjä palv eluja, joissa tied on m äärä ja esitysm uoto on karsittu m inim iin.
Yksi kirjallisuud essa esitetty m alli on käyttää hyväksi m obiileja ohjelm ist oagentteja. Ohjelm istoagentti on objekti, joka kulkee verkossa ja suo rittaa tehtäviä ja toim intoja käyttäjän puolesta (Zahred d ine ja Mahm oud 2005; Cam pad ello
2003).
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5

JAVA PLATFORM, MICRO ED ITION (JAVA ME)

Tähän m ennessä on käsitelty tietojärjestelm ien ja ohjelm istojen integrointia ja
luotu katsaus, m iten Web Services -tekniikoita void aan hyöd yntää m obiilisovelluksissa. N yt luod aan tarkem pi katsaus Java ME -alu staan, joka tarjoaa yhd en
sovellusym päristön m obiilisovelluksille.
Java ME on Sunin kehittäm ä Java-alusta verkkoyhteyd ellisille, su lautetuille ja
pienille, resursseiltaan rajoittuneille laitteille. Tässä luvu ssa perehd ytään Java
ME:n arkkitehtuurim alliin, CLDC-konfiguraatioon, MIDP-profiiliin sekä MIDPprofiilin tueksi julkaistuihin erityistoim innallisuuksia tarjoaviin sovellusliitt ym iin. N äid en avulla saad aan käsitys, m itä om inaisu uksia Java ME –sovellukset
voivat sisältää ja m issä ym päristössä ne toim ivat. Lopuksi selvitetään , m itä keinoja Java ME -ym päristö tarjoaa Web Services -tekniikoid en hyöd yntäm iseen ja
kuinka hyvin tekniikoita tuetaan.
5.1

Taustaa

Java ME on sulautettujen ja pienten, resursseiltaan rajoittuneid en laitteid en sovellusalusta ja ohjelm ointiym päristö. Se ei ole kuitenkaan ensim m äinen pienille
laitteille tarkoitettu Java-teknologia, vaan se syrjäytti lukuisat JDK 1.1 perusteiset tekniikat yhtenäisem m ällä Java 2 -alu staan pohjautuvalla ratkaisulla. Java
ME on ennem m inkin aiem pien tekniikoid en jälkeläinen. (Ortiz 2002; Topley
2002, 4.) Java ME:a ed eltäneet teknologiat olivat Oak, Java Card , PersonalJava,
Embed d ed Java, KVM ja Spotless System .
Kirjallisuud essa Java ME:a on käsitelty jonkin verran. Pääasiassa teoksissa selv itetään spesifikaatioiden m äärittäm ät om inaisuud et selventävin esim erkein,
m utta sen syvällisem pää asioid en käsittelyä ei kirjallisuud essa ole tehty. Pä äpaino kirjallisuud essa on MIDP-profiilissa ja CLDC-konfiguraatiossa. CDCkonfiguraatiota ja sen päälle tehtyjä profiileja ei kirjallisuud essa ole juuri ta rkem m in käsitelty.
5.2

Arkkitehtuuri

Oikeastaan Java ME on spesifikaatioid en joukko, joka tarjoaa Java-teknologian
hyöd yntäm isen pienissä, resursseiltaan rajoittuneissa laitteissa (H elal 2002, 1;
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Topley 2002, 10). Java Com m m unity Process (JCP) ohjaa spesifikaatioid en (Java
Spesification Request, JSR) ja niid en referenssitoteutusten kehitystä.
Java ME koostuu Java-virtuaalikoneesta sekä sovellusliittym istä. Osa sovellu sliittym istä on supistettu Java SE -alustasta ja osa on lisäyksiä Java ME -alustaan.
Tärkeim m ät sovellusliittym istä ovat konfiguraatiot ja profiilit. Konfiguraatio on
tarkoitettu om inaisuu ksiltaan ja resursseiltaan sam an laitekategorian laitteille,
esim erkiksi laitteille, joilla on kiinteä verkkoyhteys. Profiilit tarkentavat konfiguraation laitejoukkoa yksityiskohtaisem m illa om inaisuusvaatim uksilla, es im erkiksi näytön vähim m äisresoluutiolla ja m uistiresurssien m ä ärällä. Kuvion
12 m ukaisesti Java ME:n arkkitehtuuri on jaettu kolm een kerrokseen. Alin kerros koostuu laitteen käyttöjärjestelm ästä, keskim m äisessä kerroksessa ovat ko nfiguraatio sekä Java-virtuaalikone ja ylim m ässä kerroksessa pr ofiilit.

KUVIO 12. J2ME:n arkkitehtu u ri (Kontio 2002, 5)

5.2.1

Java-virtuaalikone

Java ME tarvitsee Java SE:n ja Java EE:n tavoin virtuaalikoneen ohjelm ien su orittam iseksi. Java ME:a varten Sun on kehittänyt kaksi virtuaalikonetta, CVM:n
ja KVM:n. KVM on suunniteltu Java-alustaksi m uistirajoittuneille ja resursseiltaan pienille laitteille, kuten älypuhelim et, PDA:lle ja sulautetuille järjestelm ille.
(Kontio 2002, 29). CVM on virtuaalikone, joka on kirjoitettu C:llä. Se on tarko itettu KVM:n kohd elaitteita tehokkaam m ille laitteille. Se tarjoaa tuen m yös m m .
sarjallistam iselle ja RIM:lle. (Ashri, Atkinson, Ayers, H agling ym . 2001, 3).
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5.2.2

Konfiguraatiot

Konfiguraatio m äärittelee m inim ialu stan laitteille, jotka voivat käyttää Java
ME:a. Tarkem m in sanottuna se m äärittelee, m itkä Java -kielen osat, Javavirtuaalikoneen om inaisuud et sekä m inim ikirjastot ja sovellusliittym ät laitteen
valm istajan tulee toteuttaa laitteessaan tukeakseen Java ME -teknologiaa (Arokoski, Jääskeläinen, Kontio, Köykkä ym . 2002, 139; N okia 2002, 236; Riggs, Taivalsaari ja Vand enBrink 2001, 14). Yleensä tietyn konfiguraation laitteilla on
sam ankaltaiset m uistiresurssit, verkkoyhteyksien nopeud et, sähkövirran ta rpeet ja käyttöliittym äom inaisu ud et (White 2001, 725).
Tällä hetkellä on olem assa kaksi eri konfiguraatiota, jotka ov at m olem m at tarkoitettu verkkoyhteydellisille laitteille. Verkkoyhteys voi olla joko kiinteä tai
katkonainen. Kiinteän verkkoyhteyd en laitteille tarkoitettu konfig uraatio on
Connected Device Configuration (CDC) ja katkonaisen verkkoyhteyd en m a hd ollistaville laitteille on Connection Lim ited , Device Configuration (CLDC).
CLDC-konfiguraatio keskittyy laitteisiin, joilla on katkonainen verkkoyht eys.
Lisäksi laitteilla on yleensä yksinkertainen käyttöliittym ä, m inim aaliset m uist iresurssit alkaen 128 kilotavusta sekä rajallinen virran saanti. Tyypillisiä laitteita
ovat m atkapuhelim et, hakulaitteet ja m uistikirjam ikrot. (Riggs ym 2001, 9-14)
Konfiguraatioon on lisätty m yös Java SE:iin kuulum attom ia sovellusliittym iä,
jotka soveltuvat erityisesti pienten laitteid en tarpeisiin. CLDC-konfiguraatio
toim ii KVM-virtuaalikoneen päällä. CLCD-konfiguraatiota käsitellään tarkem m in luvussa 5.3.
CDC-konfiguraatio keskittyy laitteisiin, joilla on kiinteä ja nopea verkkoy hteys.
Laitteilla on yleensä m yös korkeatasoiset käyttöliit tym äm ahd ollisuud et ja
m uistiresurssit ovat suurem m at kuin CLDC-konfiguraation laitteilla. Tyypillisiä
täm än konfiguraation laitteita ovat esim erkiksi korkeatasoiset kom m unikaatt orit, Internet-yhteyd elliset televisiot sekä autojen viihd e- ja navigointilaitteet.
Konfiguraation sisältäm ät kirjastot ja sovellusliittym ät ovat paljon kattavam m at
ja laajem m at kuin CLDC-konfiguraatiossa. CDC-konfiguraatio toim ii yleensä
CVM-virtuaalikoneen päällä.
Konfiguraation välisiä yhteyksiä ja niid en suhd etta Java SE -ym päristöön void aan havainnollistaa kuviolla 12. Valtaosa CDC:n ja CLCD:n toim innallisu ud es-
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ta on peritty Java SE-ym päristöstä, m utta niihin on lisätty m yös parem m in pienille laitteille soveltuvia luokkia.

KUVIO 13. Konfigu raatioid en ja Java SE:n väliset suhteet (Kontio 2002, 7).

5.2.3

Profiilit

Profiili m äärittelee Java-alustan tietylle vertikaaliselle laitekategorialle (Riggs
ym . 2001, 13). Profiili m äärittelee m inim ijoukon sovellusliittym iä sam an konfiguraation laitejoukolle. N äm ä sovellusliittym ät tarjoavat m ahd ollisuud en käyttää hyväksi kohd elaitteen resursseja ja om inaisuuksia. Profiili palvelee kahta
tarkoitusta: laitteid en erikoistam ista ja laitteiden siirrettävyyttä (H elal 2002, 83).
CLDC-konfiguraatiolle on olem assa kaksi profiilia : MIDP-profiili (Mobile Inform ation Device Profile) ja IMP-profiili (Inform ation Mod ule Profile). MIDPprofiili on suu nniteltu resursseiltaan rajoittuneille laitteille, kuten m atkapuh elim ille ja PDA:lle. MIDP-profiilia käsitellään tarkem m in luvussa 5.4. IMPprofiili on tarkoitettu erityisesti sulautetuille laitteille, joilla ei ole lainkaan gra afista käyttöliittym ää. Käytännössä profiili vastaa MIDP -profiilin 1.0 versiota,
josta on jätetty pois käyttöliittym ään liittyvät sovellusliittym ät (Sun Microsystem s 2003a). MIDP-p rofiilin laajennokseksi oli suunnitteilla erity inen PDAprofiili, joka olisi sisältänyt tuen AWT-käyttöliittym äkom ponenteille ja henkilökohtaisentied on hallintaan (Sun Microsystem s 2002). Profiilista kuitenkin
luovuttiin ja henkilökohtaisen tied on hallinnan sovellusliittym ät ju lkaistiin v alinnaisina MIDP-profiilia täyd entävinä sovellusliittym inä.
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Personal Profile, PersonalJavan seuraaja, tarjoaa Java ME-ym päristön laitteille,
joilla on kiinteä verkkoyhteys ja joid en käyttäjillä ei ole paljoa kokem usta tietokoneista. Se on suunniteltu CDC-konfiguraation laitteille, esim erkiksi satelliittija d igitaalitelevisiolle. (Ashri ym . 2001, 122.)
Toinen profiili CDC-konfiguraatiolle on Found ation Profile, joka on tarko itettu
laitteille, joilla on jonkinlainen verkkoyhteys, m utta jotka eivät tarvitse graafista
näyttöä (N okia 2002, 237).
5.3

CLD C-konfiguraatio

CLDC on Java ME:n konfiguraatioista erityisesti m obiileille päätelaitteille ta rkoitettu konfiguraatio. Konfiguraatio tarjoaa sovellusliittym ät resursseiltaan
rajoittuneille laitteille, joilla on katkonainen verkkoyhteys. Tässä luvussa p erehd ytään tarkem m in CLDC:n kohd elaitteisiin ja om inaisuuksiin.

5.3.1

Kohdelaitteet

CLDC olettaa kohd elaitteilta tiettyjä om inaisuuksia. Ensinnäkin se olettaa, että
m uistia laitteessa on Javaa varten 192 kilotavua ja se on jaettu luku - ja käyttöm uistialueisiin. Virtuaalikonetta ja CLDC-kirjastoja varten laitteessa tulee olla
luku m uistia vähintään 160 kilotavua ja virtuaalikonetta varten tulee olla käyttöm uistia 32 kilotavua. Toiseksi laitteilla on rajallinen energian saanti ja vähä inen virran kulutus. Kolm anneksi laitteilla on rajoitettu ja katkonainen verkk oyhteys. Viim eiseksi konfiguraatio olettaa, että laitteella on rajoitettu käyttöliittym ä tai ei käyttöliittym ää lainkaan. (Sun Microsystem s 2000a, 17-80.; Sun Microsystem s 2003b, 22-21).

5.3.2

Ominaisuudet

CLDC m äärittelee seuraavat Javan toim innallisuud et: Javan yd inkirjastot (java.lang.*, java.util.*), syöttö- ja tulostevirrat, verkkoliikenteen, turvallisuud en ja
kansainvälistäm isen. Se jättää kuitenkin käyttöliittym än ja tapahtu m ien hallinnan, korkeantason sovellusm allin (high-end appliction model) eli sovelluksen ja
käyttäjän välisen vuorovaikutuksen ja pysyvän m uistinhallinnan profiilien
m ääritettäväksi. (Ashri ym . 2001, 20.)
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Tässä yhteyd essä ei käyd ä yksityiskohtaisesti CLDC:n sisältäm iä luokkakirja stoja ja luokkia. Aiheesta ovat kirjoittaneet kattavasti m m . Sun Microsystem s
(2003b) sekä Riggs ym . (2001).

5.3.3

Rajoitteet

CLDC tarjoaa tiettyjä poikkeuksia lukuun ottam atta täyd en tuen Java -kielelle.
CLDC:n versiossa 1.0 ei ole liukulukuja (ei float- ja d ouble-tietotyyppejä ja
Double- ja Float-luokkia), koska useim m at CLDC-laitteet eivät tue liukulukuja,
vaikka ohjelm allisesti tuen toteuttam inen olisi ollu tkin m ahd ollista (Ashri ym .
2001, 20; Arokoski ym. 2002, 138; Riggs ym . 2001, 47). Konfiguraation viim eisim m ässä versiossa 1.1 tuki liukuluvuille sen sijaan on lisätty . Muita m uutoksia
päivitetyssä versiossa ovat m m . Calend ar-, Date- ja Zone-luokkien uud elleenm ääritykset parem m in Java SE -yhteensopiviksi, tuki heikolle viittaukselle
(weak reference) ja yksityiskohtaisem pi luokkav arm ennin (Sun Microsystem s
2003b; Mahm oud 2003).
CLDC:ssä ei ole m yöskään m ääritelty finalize-m etod ia. Siten finalize-m etod ia ei
void a kutsua ohjelm oijan toim esta, vaan sitä kutsutaan autom aattisesti, kun virtuaalikone huom aa, ettei olioon ole enää yhtään viittau sta (Ashri ym . 2001, 20;
Riggs ym . 2001, 47). Myös poikkeusten m äärässä on joud uttu tinkim ään.
CLDC-konfiguraatioon on m uistiresurssien vuoksi m ääritelty suppeam pi p oikkeusten joukko kuin Java SE:ssa ja Java EE:ssa (Kontio 2002, 38).
Lisäksi CLDC:ssa on seuraavat poikkeukset norm aaliin Java -kieleen verrattuna
(Ashri ym . 2001, 20; Arokoski ym 2002, 138; Riggs ym . 2001, 51-52.):
o ei Java N ative Interface:a (JN I)
o ei reflektioita
o ei säiejoukkoja ja taustaprosessisäikeitä (daemon threads)
o ei käyttäjän m uod ostam ia luokkalataajia (class loaders)
o ei RMI:a (Remote M ethod Invocation)
o ei sarjallistam ista.
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5.3.4

Turvallisuusmalli

Tietoturva on erittäin tärkeä asia Java ME-ym päristössä, koska sovellukset lad ataan d ynaam isesti verkosta. Tällöin on tärkeätä varm istua, etteivät sovellukset
pääse vahingoittam aan laitetta eivätkä verkkoa. Java SE tarjoaa hyvät turvallisuusom inaisu ud et,

m utta

ne

ovat

liian

laajat

Java

ME:lle.

CLDC-

konfiguraatiossa m ääritetään Java ME:lle turvallisuus m alli, joka on jaettu kahteen tasoon: m atalaan tasoon ja korkeaan tasoon (Riggs ym . 2001, 38).
Matala taso eli virtuaalikonetaso huolehtii, ettei Java -sovellus pääse vahingoittam aan laitetta. Täm ä tapahtuu niin san otun luokkavarm entim en (classfile verifier) avulla. Se huolehtii, etteivät sovellukset voi viitata sallitun m uistialueen
ulkopuolelle

ja

su oritettavat

luokkatied ostot

ovat

kunnollisia.

Java -

virtuaalikoneen on hylättävä epäkelpo tied osto. (Riggs ym . 2001, 38; Arokoski
ym . 2002, 140.)
Luokkavarm ennin ei kuitenkaan pysty toteam aan m uuta kuin, että sovellus on
kelvollista Java-kood ia. On kuitenkin useita m uita turvallisuus uhkia, jotka p itää ottaa huom ioon. Korkeam m alla tasolla eli sovellustasolla hu olehd itaan, että
sovellus voi päästä käsiksi vain luokkakirjastoihin, järjestelm än resursseihin ja
m uihin kom ponentteihin, joihin laite ja Java-ym päristö sen sallivat päästä. Täm ä on toteutettu siten, että jokainen ohjelm a suoritetaan niin sanotun hiekk alaatikon sisällä. H iekkalaatikko takaa, ettei ohjelm a pääse käsiksi hiekkalaat ikon ulkopuolisiin kirjastoihin ja tietoihin. Myös systeem iluokat on suojattu, joten sovellus ei pysty kirjoittam aan niid en päälle tai tilalle m itään. Järjestelm ä
voi rajoittaa m yös sovellusten "m oniajoa" yhteen ajettavaan sovellukseen kerrallaan. (Riggs ym . 2001, 39; Arokoski ym . 2002, 140.)
Monet mobiilisovellukset ovat hajautettuja, ja sovellusten osat kom m un ikoivat
verkon välityksellä keskenään. Täm ä vaatii m onia m uita keinoja tu rvallisuud en
takaam iseksi. Kuitenkin lukuisten erilaisten arkkitehtuurien vuoksi, täm ä pää stä-päähän (end-to-end) ulottuva tietoturvaratkaisu on jätetty konfiguraation u lkopuolelle (Riggs ym . 2001, 41).
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5.4

MID P-profiili

Kuten luvussa 5.2.3 tuli ilm i, MIDP on CLDC:n päällä toim iva p rofiili. Se on
tarkoitettu pääasiassa älypuhelinten ja kaksisu untaisten hakulaitteid en ohje lm ointiin (Arokoski ym . 2002, 145).
MIDP laajentaa CLDC-konfiguraatiota verkkoyhteyksillä, tietojen hallinna lla,
äänillä, ajastim illa sekä käyttöliittym äom inaisuuksilla. Lisäksi profiili tuo lisäom inaisuuksia sovellusten jakelun hallintaan, sovellusten eliniän kontrolloim iseen sekä sovellusten turvallisuusm alliin. (Su n Microsystem s 2006a, 13-14.)

5.4.1

Kohdelaitteet

MIDP vaatii, että sen kohd elaitteet täyttävät CLDC:n tapaan joukon vaatim u ksia. MIDP:n vaatim ukset void aan jakaa neljään eri luokkaan: m uistiin, näyttöön,
tied on syöttöön ja verkkoyhteyksiin. (Sun Microsystem s 2000b, 21).
Profiilin versiota 1.0 tukevilla laitteilla luku m uistia täytyy olla vähintään 128
kilotavua MIDP kom ponentteja varten sekä 8 kilotavua sovellusten tarpeisiin.
Profiilin versiota 2.0 tukevien laitteissa profiilin tarvitsem a lukum uistin tarve
on kasvanut 256 kilotavuun ja virtuaalikoneen käyttöm uistin tarve on lisääntynyt 128 kilotavuu n. Näid en lisäksi tulee vielä CLDC:n kom ponentit, joita ei ole
sisällytetty näihin vaatim uksiin. N äytön tulee olla vähintään 96x54 pikselin k okoinen, 1 bitin syvyinen (mu sta ja valkoinen) ja pikselin m uod on (aspect ratio)
tulee olla noin 1:1. Laitteessa tu lee olla ainakin jokin seuraavista tied onsyöttöm ekanism eista: yhd ellä käd ellä käytettävä näppäim istö, kahd ella käd ellä kä ytettävä näppäim istö tai kosketusnäyttö. Verkkoyhteyd en tulee olla kaksisuu ntainen ja langaton. Yhteys voi olla m ahd ollisesti katkonain en. Lisäksi laitteen
tulee pystyä toistam aan ääniä. (Sun Microsystem s 2000b, 21-22; Su n Microsystem s 2006a, 16.)

5.4.2

MID P-sovellukset, MID letit

MIDP-profiilin m ukaisia sovelluksia kutsutaan MIDleteiksi. MIDletit lad ataan
palvelim elta ja sen jälkeen ne suoritetaan itse laitteessa. N e ovat kuin sovelm at
(applet), m utta niitä ei tuhota m uistista käytön jälkeen. MIDletit toim ivat m yös
paljon rajoittuneem m assa ym päristössä. Sovellus voi olla täysin itsenäinen
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MIDlet tai MIDlet Suite. MIDlet Suite on sovellusten jou kko, jotka on kerätty
sam an jar-paketin sisälle. (Kontio 2002, 47.)
Jokaisen sovelluksen Main -luokan tulee olla peritty MIDlet-luokasta. MIDletluokassa ei ole toteutettu m etod eja, m utta se m äärittää kolm e tärkeää m etod ia:
startApp(), d estroyApp() ja pau seApp(). N äitä m etod eja käytetään m uuttam aan
sovelluksen tilaa. MIDletin m ahd olliset tilat ovat aktiivinen (A ctive), p ysäytetty
(Paused) ja tuhottu (Destoyed). MIDP-spesifikaation m ukaan on olem assa m yös
lad attu -tila (Loaded). Tilaa ei ole m ääritetty m issään, koska ohjelm oija ei voi
käyttää sitä m itenkään. (Kontio 2002, 49.)

5.4.3

Turvallisuusmalli

MIDP-profiilin ensim m äisessä versiossa sovellukset m äärättiin ajettavan Javan
om assa hiekkalaatikossa (sandbox), jolloin m ahd ollinen haittasovellus ei pää ssyt
käsiksi laitteen arkaluontoisiin om inaisuuksiin ja toim innallisuuksiin. Profiilin
versiossa 2.0 esiteltiin luotettujen sovellusten (trusted applications) turvallisuu sm alli, jossa täm ä hiekkalaatikko osittain rikotaan ja sallitaan luotetuksi osoitettujen sovellusten p äästä käsiksi tiettyihin laitteid en om inaisuuksiin riippuen,
m illä turvallisuustasolla (domain) sovellus toim ii. Jokainen turvallisuustaso
m äärittää, m itkä erityistoim innot ovat autom aattisesti sallittuja suorittaa tai
m itkä toim innot vaativat käyttäjän hyväksynnän ennen toim innon suorittam ista. Mikäli sovellus ei ole luotettu, toim ii se profiilin version 1.0 m ukaisessa
hiekkalaatikossa. (Sun Microsystem s 2006a, 30.)
MIDletit ja MIDlet Suitet voivat tulla luotetuiksi erityisen varm ennus - ja allekirjoituskäytännön kautta. Prosessissa tunnettu kolm as osap uoli allekirjoittaa
MIDlet Suiten käyttäen X.509 PKI -järjestelm ää (Pu blic Key Infrastructure). Laite tunnistaa allekirjoituksen perusteella allekirjoittajatahon ja käsittelee MIDlet
Suitea luotettavana. Sovellusten kehittäjien tulee m äärittää etukäteen sovellu kselle, m itä järjestelm än lupaa vaativia toim intoja he haluavat käyttää. (Sun Microsystem s 2006a, 36.)
Tässä yhteyd essä ei tarkastella tarkem m in itse allekirjoitusprosessia, vaan aihe tta ovat käsitelleet tarkem m in esim erkiksi Knud sen (2003) ja Sun Microsystem s
(2006a).
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5.4.4

Käyttöliittymäominaisuudet

Abstract Wind ow ing Toolkit (AWT) katsottiin sopim attom aksi käyttöliittym äratkaisuksi Java ME -ym päristöön. AWT on suu nniteltu pöytäkoneille ja sen
vaatim ukset ja oletukset eivät ole sopivia pienille näytöille, joten MIDP profiiliin päätettiin suunnitella om a kaksitasoinen käyttöliittym äratkaisu: H igh level API ja Low -level API. (Riggs ym . 2001, 102; Kontio 2002, 47.)
H igh-level API on suunniteltu erityisesti yrityssovellusten m obiiliasiakkaita
varten. Tyypillisiä sovelluksia ovat esim erkiksi kalenterit, m uistiot ja tied onhallintasovellukset. Tunnuksenom aista sovelluksille on, ettei niid en tarvitse kon trolloid a jatkuvasti käyttöliittym ää. (Riggs ym . 2001, 104; Kontio 2002, 47.)
H igh-level API:ssa näytölle piirtäm isestä, näytön vierittäm isestä ja käyttöliittym äkom ponenttien ulkoasusta huolehtii laitteen käyttöjärjestelm ä. Sovellu kset
eivät pääse käsiksi tied onsyöttöm ekanism eihin, kuten yksittäisten näppäinten
p ainallu ksiin. (Sun Microsystem s 2006a, 125.)
Low -level API on suu nniteltu sovelluksille, jotka vaativat tarkkaa sijoitt elua ja
graafisten osien hallintaa sekä tapahtum ien käsittelyä kuten näppäinten paina lluksia. Tällaisia sovelluksia ovat esim erkiksi pelit sekä kaavioita ja grafiikkaa
sisältävät ohjelm at (Riggs ym . 2001, 104; Kontio 2002, 47; Ar okoski ym . 2002,
148). Low -level API:a käyttäm ällä sovellus voi kontrolloid a, m itä näytölle piirretään, ja käsitellä prim itiivejä tapahtum ia, kuten tiettyjen näppäinten pa inalluksia (Sun Microsystem s 2006a, 125).

5.4.5

Pysyvän tiedon hallinta

MIDP ei salli sovelluksen päästä käsiksi laitteen tied ostojärjestelmään. Profiili
m äärittää kuitenkin om an sovellusliittymän Record Management System
(RMS), joka m ahd ollistaa tied on tallen tam isen laitteen pysyvään m uistiin. Sovellusliittym än ansiosta tieto void aan tallentaa laitteen m uistiin ja se on sove lluksen hyöd ynnettävissä vaikka laite suljettaisiinkin välillä.
Käytännössä tietokanta (record store) koostuu tietueista (record). Aiem m in vain
sam an MIDlet Suiten MIDleteillä oli oikeudet lukea ja kirjoittaa tiet okantaan,
m utta profiilin versio 2.0 sallii tietokannan lu ojan päättää m uid en sovellusten
pääsystä tietokantaan. MIDlet Suiten sisällä tietokannan nim en tulee olla yks i-
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löllinen ja m aksim issaan se saa sisältää 32 Unicod e-m erkkiä. (Sun Microsystem s
2006a, 458; Kontio 2002, 137; Riggs ym . 2001, 157.)
RMS ei sisällä m itään lukitusm ekanism eja, joten sovelluksen vastuulla on, ettei
toinen MIDlet tai säie pääse ylikirjoittam aan käsiteltävää tietoa (Sun Microsystem s 2006a, 458).

5.4.6

Verkkoyhteydet

Verkkoyhteys on yksi tärkeim m istä Java ME:n om inaisuuksista. MIDletit p ystyvät kom m unikoim aan verkon yli H TTP-protokollaa käyttäen. Profiili ed ellyttää, että H TTP-protokolla on ainoa protokolla, jota MIDP-profiilin laitteen tulee
tu kea (Kontio 2002, 123).
MIDP 2.0 –versiossa verkkoyhteyksiä laajennettiin tukem aan suojattuja H TTPSja SSL-protokollia. Profiiliin lisättiin m yös tu ki m atalantason IP-pohjaisille yhteyksille, työntöperustaisille tapahtum ille (push technology) sekä sarjaporttiyhteyksille. Matalan tason IP-yhteyd et tarkoittavat TCP/ IP-vastakkeita (sockets) ja
UDP/ IP-yhteyksiä. (Sun Microsystem s 2006a, 58.)
Profiilin versioon 2.0 lisätyt yhteysprotokollat ovat kuitenkin vapaaehtoisia t oteuttaa, joten profiilia tukevien laitteid en ei ole pakko tukea jokaista protoko llaa.

Kaikki

verkkoyhteyd et

avataan

javax.microedition.io.Connector.open-

m etod illa, joka päättelee param etrien perusteella tarvittavan yhteysm u od on ja
avaa yhteyd en, m ikäli laite tukee yhteysm uotoa. (Sun Microsystem s 2006a, 59.)
Käytettäessä verkkoyhteyksiä on riski, että sovellus käyttää niitä tietoisesti vä ärin ja aiheuttaa siten kustannuksia laitteen käyttäjälle. Profiilin version 2.0 tu rvallisuusm allin m ukaisesti verkkoyhteyksien k äyttö sallitaan vain niille sovelluksille, jotka ovat allekirjoitettu tai joille käyttäjä on antanut luvan verkkoyhteyd en käyttöön (Sun Microsystem s 2006a, 59).

5.4.7

Tulevaisuus

MIDP-profiilin kehitys ei ole jäänyt versioon 2.0, vaan profiilin kolm annen ve rsion kehitystyö on aloitettu. MIDP 3:n tavoitteena on kehittää ja ylläpitää
MIDP:n roolia johtavana m obiilisovellusalu stana, lisätä uusia toim innallisuu ksia vastaam aan ohjelm istokehittäjiltä tulleisiin pyyntöihin, vähentää profiilin
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sekavuutta ja tiukentaa profiilin m äärityksiä yhteentoim ivuud en parantam iseksi sekä säilyttää profiilin taaksepäin yhteensopivuus (Sun Microsystem s 2006b).
Profiiliin tullaan lisääm ään tuet m m . yhtä aikaa suoritettaville MIDlet Su ite:ille,
taustalla toim iville MIDleteille sekä autom aattisesti käynnistyville MIDleteille.
Lisäksi MIDletit voivat käyttää hyväksi jaettuja kirjastoja. Käyttöliittym äom inaisuuksia tullaan parantam aan m m . seuraavasti: parem pi tuki suurille näytöille, tuki usealle näytölle, uusia käyttöliittym äkom ponentteja sekä parem pi tuki
fonteille ja kuvien aliasestolle (anti-aliasing), alfakanavalle (alpha blending), skaalaam iselle, kääntäm iselle sekä läpinäkyvyydelle. Tied onhallintaan on tulossa
tuki turvatuille, poistettaville ja siirrettäville RMS-tietokannoille. Verkkoyhteyksiä on kaavailtu parannettavaksi lisääm ällä tuet m m . suojaverkolle (V irtual
Private N etwork, V PN ), IPv6:lle sekä IPSEC:lle (Sun Microsystem s 2006b).
5.5

Mobile Services Architecture (MSA) (JSR 248)

N ykyiset m obiilit päätelaitteet sisältävät paljon sellaisia om inaisu uksia ja toim innallisuuksia, jotka eivät kuulu MIDP-profiilin ja CLDC-konfigu raation vaatim uksiin, kuten esim erkiksi kam era, 3D-grafiikka ja Bluetooth-yhteys. MIDPprofiilin tueksi onkin julkaistu lukuisia profiilia täyd entäviä spesifikaatioita,
joid en avulla sovellukset voivat Java-kielen avulla käyttää tällaisia profiilin va atim uksiin kuulum attom ia om inaisuuksia. Spesifikaatiot rikkovat kuitenkin Javan ”kirjoita kerran, aja m issä tahansa”-yhteensopivuud en, koska laitteet tukevat vaihtelevasti näitä spesifikaatioita. Tätä teknologian pirstaloitum ista ehkäisem ään on julkaistu Mobile Service Architecture (MSA) -spesifikaatio, joka
m äärittää konfiguraation, profiilin ja sovellusliittym ien joukon stand ard o im aan
tietyt laitteid en om inaisuud et ja Java-teknologiat niid en hyöd yntäm iseen (Sun
Microsystem s 2006c, 14). Lisäksi spesifikaatio vähentää ja poistaa joid enkin sovellusliittym ien välisiä ristiriitaisuu ksia (Ortiz 2006a).
CLDC-konfiguraatiolle tarkoitettu MSA m äärittää kaksi teknologiapinoa: MSA
ja MSA Subset (KUVIO 13). MSA Subset on nim ensä m ukaisesti MSA:n karsittu
versio.
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KUVIO 14. MSA-teknologiapinot (Su n Microsystems 2006c, 17).

MSA Subset-teknologiapinoon kuuluu CLDC-konfiguraation ja MIDP-profiilin
lisäksi 6 sovellusliittym ää (Ortiz 2006a):
o PDA Optional Packages for the J2ME platform (JSR 75) sisältää sovellu sliittym ät, joilla pääsee käsiksi laitteen tied ostojärjestelm ään sekä henk ilökohtaisten tietojen hallintaan. Tällaisia tietoja ovat osoitekirjan yhteystied ot ja kalenterim erkinnät.
o Java APIS for Bluetooth (JSR 82) m ahd ollistaa Bluetooth -yhteyd en sekä
OBEX-protokollan käytön.
o Mobile Med ia API (JSR 135) tarjoaa pääsyn laitteen m ed iaom inaisuu ksiin, kuten esim erkiksi äänien ja vid eoid en toistam iseen.
o Mobile 3D Graphics API (JSR 184) tarjoaa tu en kolm iulotteisen grafiikan
käsittelyyn.
o Wireless Messaging API (JSR 205) m ahd ollistaa SMS- ja MMS-viestien
käsittelyn.
o Scalable 2D Vector Graphics API for J2ME (JSR 226) tarjoaa tuen kaksiulotteiseen skaalautuvaan vektorigrafiikkaan.
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Täyd ellinen MSA-teknologiapino täyd entää arkkitehtuuria vielä kahd eksa lla
sovellusliittym ällä (Ortiz 2006b):
o J2ME Web Services (JSR 172) tarjoaa tuen XML:n prosessoinnille ja
SOAP-viesteille.
o Security and Trust Services API (JSR 177) m ahd ollistaa k ryptografisten
palveluid en käytön, viestinnän älykorttien kanssa ja pääsyn PKIpalveluihin (Public Key Infrastructure services).
o Location API for J2ME (JSR 179) tukee paikkatietopalveluid en käy ttöä.
o SIP API for J2ME (JSR 180) m ahd ollistaa SIP:n (Session Initiation Protocol)
käytön.
o Content H and ler API (JSR 211) m ahd ollistaa Java -sovellusten rekisteröid ä tiettyjä sisältötyyppejä käsiteltäväkseen.
o Paym ent API (JSR 229) tarjoaa pääsyn m aksam ism ekanism eihin.
o Ad vanced Multim ed ia Supplem ents (JSR 234) laajentaa JSR 135:ä tarjoam alla tuen kehittyneem pien m ultim ed iaom inaisu uksien hyöd yntäm iseen.
o Mobile Internationalization API (JSR 238) m ahd ollistaa sovellusten kansainvälistäm isen ja kotoistam isen.
5.6

Java ME:n Web Services -sovellusliittymät

CLDC-konfiguraatiosta ja MIDP-profiilista p uuttuu tuki XML:n prosessoinnille
ja RPC-kutsuihin, jotka ovat ed ellytys Web Services -tekniikoid en käyttöön.
N äitä tekniikoita tukem aan on julkaistu J2ME Web Services -spesifikaatio (JSR
172). Spesifikaatiossa m ääritettyjen sovellusliittym ien toteuttam inen laitteissa
on vapaaehtoista, joten tuki näille sovellusliittym ille vaihtelee suuresti eri lait evalm istajien

kesken. Spesifikaatio

on

kuitenkin

otettu

m ukaan

MSA -

arkkitehtuuriin, m inkä pitäisi stand ard oid a tuen sovellusliittym ille.
On olem assa m yös kolm ansien osap uolien XML-jäsentim iä ja SOAP-kirjastoja,
joid en avulla Web Services -tekniikoid en käyttö on m ahd ollista Java MEym päristössä, joissa ei ole suoraa tukea JSR 172:n sovellusliittym ille.
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Tässä luvussa luod aan katsaus tekniikoihin, joid en avulla Web Services palveluita on m ahd ollista käyttää MIDP-profiilin m ukaisissa laitteissa. J2ME
Web Services API:n lisäksi käsitellään kSOAP-kirjastot ja sekä Service Connection API for Java ME (JSR 279) -sovellusliittym ä.

5.6.1

J2ME Web Services API

J2ME Web Services API:n päätavoitteena on m ahd ollistaa Web Services tekniikoitten käyttö CLDC- ja CDC-konfigu raatioid en laitteissa. Spesifikaatio
m äärittää kaksi sovellu sliittym ää, joilla XML:n jäsentäm inen ja SOAP- ja XMLpohjaisten Web Services -palveluid en kutsu m inen on m ahd ollista.
SOAP-kutsujen lähettäm isen m ahd ollistava JSR 172 JAX-RPC Subset API on
karsittu versio Java SE:n Java API for XML-Based RPC:sta (JAX-RPC 1.1). Karsittuun versioon on otettu m ukaan vain sellaiset om inaisuud et, jotka tarjoa vat
SOAP-kutsujen lähettäm iseen tarvittavat om inaisu ud et, ja jotka soveltuvat
m uistiresursseiltaan ja prosessointiteholtaan pienille laitteille.
Seuraavaksi käyd ään läpi näm ä om inaisu ud et ja rajoitteet (Sun Microsy stem s
2004; Ortiz 2006b):
o Kutsuttavien Web Services palveluid en tulee noud attaa WS-I Basic Profile Version 1.0:a. WS-I Basic Profile m äärittelee lukuisia selvennyksiä ja
suosituksia, jotka auttavat takaam aan paremm an yhteensopivuud en er ilaisten Web Services -toteutusten kesken.
o Sovellusliittym ä tukee ainoastaan SOAP 1.1:a. SOAP 1.2:ssa on lukuisia
uusia om inaisuuksia ja m uutoksia, m utta WS-I Basic Profile ei näitä vielä
tue.
o JAX-RPC tukee RPC- ja Docum ent-keskeisiä operaatioita ja encod ed - ja
literal-tyylisiä viestien kood austa. JAX-RPC Subset API tarjoaa tuen ainoastaan Docum ent/ Literal-tyylisille viesteille
o Sovellusliittym ä tarjoaa tuen seuraav ille SOAP:n tietotyypeille: boolean,
byte, short, int, long, float, d ouble, string, QN am e, base64Binary, he xBinary sekä kom pleksisille tietotyypeille, jotka on strukturoitu prim itiiveistä tietotyypeistä ja toisista kom pleksisista tietotyypeistä.
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o

JAX-RPC 1.1 tukee kolm ea eri palveluid en kutsum uotoa: staattista ty nkää (static stub), d ynaam ista palvelun kutsu m ista (Dynamic Invocation Interface, DII) ja d ynaam ista välityspalvelinta (dynamic proxy). JSR 172 tukee
näistä ainoastaan staattista palveluid en m uod ostam ista ja kutsum ista
tynkäluokan avulla.

o Java ME -sovellus voi toim ia ainoastaan palvelun kuluttajana, ei palv elun tarjoajana.
o Sovellusliittym ä tarjoaa tu en ainoastaan kaksisuuntaisille synkronisille
RPC-kutsuille. Se ei tarjoa tukea asynkronisille eikä yksisuuntaisille
RPC-kutsuille
o Sovellusliittym ä ei tue SOAP-viestien liitetiedostoja.
o JAX-RPC 1.1 tukee SOAP-viestien käsittelijöitä, joid en avulla void aan
esikäsitellä SOAP-viestejä, kuten esim erkiksi välim uistittaa tai salata
nii80tä. Täm ä om inaisuus on kuitenkin jätetty pois Java ME:n sovellu sliittym ästä.
o JAX-RPC 1.1 ei ota kantaa UDDI-rekistereihin, joten JAX-RPC Subset API
ei m yöskään tarjoa tukea niid en käytölle.
o JAX-RPC 1.1 tukee laajennettua tietotyyppien m uu ntam ista (Extensible
Type M apping), jonka avulla void aan m uuntaa Java-tietotyyppejä XMLtyypeiksi ja toisin päin. Java ME:n JAX-RPC Subset API:sta täm ä om inaisuus on jätetty pois.
o JAX-RPC 1.1 m uuttaa SOAP-virheviestit SOAPFaultException - tai Rem oteException-poikkeuksiksi. Java ME:n sovellusliittym ä ei tue SOAPFau ltExceptionia.
o JAX-RPC Subset API takaa tuen H TTP Basic -tod entam iselle ja istu ntojen
hallinnalle.
XML:n jäsentäm iseen tarkoitettu spesifikaatio m äärittää JSR 172 JAXP XMLparsing API:n. Sovellusliittym ä pohjautuu Java API for XMP Processing (JAXP)
1.1:een ja Sim ple API for XML:n 2.versioon (SAX2). Sen olennaisim m at om ina isuud et ovat seu raavat (Sun Microsystem s 2004):
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o tuki XML:n nim iavaruud elle
o tuki spesifikaatiossa m ääritetyille SAX2:n om inaisuuksille
o tuki sekä UTF-8- että UTF-16-m erkistöille
o ei tukea Docum ent Object Mod el:lle (DOM)
o ei

tukea

Extensible

Stylesheet

Language

Transform ations

-

tyylitiedostoille (XSLT)
o voi tukea DTD:a (Docu m ent Type Definition) XML:n kelpuutuksessa.

5.6.2

kSOAP

kSOAP on Java ME-ym päristössä yleisesti käytetty kolm annen osapuolen
SOAP-kirjasto. kSOAP ja XML:n käsittelyn m ahd ollistavan kXML-kirjasto tarjoavat kevyen sovellusliittym än Web Services -tekniikoid en käyttöön. kSOAP ei
tue kaikkia prim itiivisiä tietotyyppejä, vaan tukem attom at tietotyypit m uunnetaan SoapPrim itive-olioiksi ja kom p leksit tietotyypit m uunnetaan Kvm Serialixable-olioiksi. Ainoastaan int-, long-, string-tyypit m uunnetaan vastaaviksi Java-tietotyypeiksi. kSOAP tarjoaa tuen m yös SOAP 1.2 -versiolle. kSOAP tukee
sekä d ocum ent/ literal että RPC/ encod ed -tyylisiä SOAP-viestejä. (kSOAP Project 2008.)
kSOAP:n versiossa 2 kSOAP kirjasto suunniteltiin täysin uud elleen. Uud essa
versiossa m m . kirjaston koko rakenne muutettiin toim ivam m aksi, Literalkood auksen tukea parannettiin ja SOAP-viestien serialisointia ja d eserialisointia
parannettiin ja se eriytettiin kokonaan om aksi paketiksi (kSOAP2 Project 2008).
kXML on kevyt XML-jäsennin, joka tarjoaa tuen XML:n nim iavaruud elle ja
WBXML:lle (WAP Binary XML Content Form at), kDOM:lle ja WML:lle (kXML
Project 2008).

5.6.3

Service Connection API for Java ME (JSR 279)

JSR 172 on suppea sovellusliittym ä Web Services -palveluid en käyttöön Java
ME -ym päristössä. JSR 279 on valm isteilla oleva sovellusliittym ä, jossa esitellään laajem pi sovellusliittym ä Web Services -palveluid en käyttöön. JSR 172 p e-
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rustuu prosed uurikutsuihin, jotka toteutetaan suu nnitteluaikana generoitavien
staattisten tynkäluokkien kautta. JSR 279:n tarkoituksena on tar jota joustavam pi
m alli, joka tukee m onipuolisem m in erilaisia Web Services -stand ard eja sekä
d ynaam ista palveluid en kutsum ista. Lisäksi se tarjoaa m ahd ollisuud en päästä
ohjelm allisesti käsiksi XML-m uotoisiin kutsu - ja vastausviesteihin. Sovellusliittym ä tukee m yös asynkronista viestinvälitystä sekä työntöperustaisia palveluita
(Push Services). Lisäksi sovellusliittym ä tukee RPC/ Encod ed -tyylisiä viestejä.
(Sun Microsystem s 2006d .)
Sovellusliittym än puitteissa on tarkoitus luoda tuki WS-*-tekniikoille sekä id entiteettipalveluille, jolloin sovellukset voivat hyöd yntää parem m in palvelukeskeistä arkkitehtuurim allia.

5.6.4

Yhteenveto Java ME:n Web Services -sovellusliittymissä tuetuista Web
Services -tekniikoista

Taulukkossa 1 on esitetty täm än hetkisten Java ME -ym päristössä hyöd ynnettävissä olevien Web Services -sovellusliittym ien om inaisu ud et. JSR 279 ei ole vertailussa m ukana, koska spesifikaation lopullista versiota ei ole vielä julkaistu
eikä lopullinen sisältö ole vielä selvillä.
Tuetut Web Services -tekniikat m ahd ollistavat m obiilisovellusten vaihtaa tietoja
SOAP-viestien välityksellä XML-m uod ossa (KUVIO 15). Muut palvelukeskeisessä ohjelm istojen integroinnissa käytettävät Web Services -tekniikat eivät ole
tu ettuja.
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TAULUKKO 1. Java ME:n Web Services -sovellu sliittym issä tu etu t Web Services -tekniikat.
Tu etut om inaisuu d et on m erkitty x-kirjaim ella.

Om inaisuu s / Sovellusliittym ä

JSR 172

kSOAP

kSOAP2

SOAP 1.1

x

x

x

SOAP 1.2

-

x

x

UDDI

-

-

-

RPC/ Encod ed -tyylinen

-

x

x

x

x

x

WS-BPEL

-

-

-

WS-Security

-

-

-

WS-Trust

-

-

-

WS-ReliableMessaging

-

-

-

WS-Ad d ressing

-

-

-

WS-Coord ination

-

-

-

WS-Policy

-

-

-

ID-FF

-

-

-

ID-WSF

-

-

-

ID-SIS

-

-

-

viestintä
Docum ent/ Literal tyylinen viestintä
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KUVIO 15. Palvelukeskeisen arkkitehtu u rin m ahd ollistavien Web Services -tekniikoid en
tu ki Java ME -ym p äristössä. Ym pyröid yt tekniikat ovat tu ettuja.
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6 TUTKIMUKSEN SUORITUS
Aiem m issa luvuissa on selvitetty, m itä ovat palvelukeskeinen ohjelm istojen integraatio sekä Web Services -tekniikat. Lisäksi käytiin läpi, kuinka Web Services
-tekniikat skaalautuvat m obiiliin tietojenkäsittelyyn ja m iten tekniikoid en käyttö on m ahd ollista erityisesti Java ME -ym päristössä.
Taustatutkim uksessa selvisi, että Java ME:n Web Services -sovellusliittym ät tu kevat XML:n käsittelyä ja SOAP-viestejä, joid en avulla tietojen vaihtam inen sovellusten kesken on m ahd ollista. Tässä luvussa tutkitaan , m itä vaikutuksia tekniikoid en käytöstä aiheutuu, toisin sanoen onko käyttäm inen järkevää.
Tässä luvussa kuvataan konstruktiot, joissa Java ME -asiakassovellukset käyttävät SOAP-protokollan avulla palvelim en tarjoam ia Web Services -palveluita.
Tarkoituksena on yhtäältä tutkia yleisesti Web Services -tekniikoid en käytön
m ahd ollisu utta ja vaikutuksia ja toisaalta vertailla eri sovellusliittym ien tehokkuutta keskenään. Tutkim uksessa otetaan huom ioon m yös käytettävä yhtey sm uoto. Tekniikoid en vaikutuksia verrataan konstruktioon, jossa vastaava palvelu on toteutettu H TML-sivujen avulla. Toisin sanoen tutkim uksessa verrataan
keskenään langattom an portaalin ja laajennetun langattom an Internetin m alleja
(ks. luku 4.1). Palvelinsovelluksen toim innallisuud en arviointi on jätetty täm än
tutkielm an ulkopuolelle.
6.1

Taustaa

Tässä tutkielm assa yhd istyy kaksi tietojenkäsittelytieteen hyvin erilaista osaaluetta. Web Services -tekniikat ja palvelukeskeinen ohjelm istojen integrointi
sekä m obiili tietojenkäsittely ja m obiilisovellu kset. Web Services -tekniikoid en
toim innallisuutta on tutkittu jonkin verran eri kannoilta ja perinteist en ohjelm istojen arviointim etriikat ovat vakiintuneet. Sen sijaan m obiilisovellusten
toim innallisuu d en arviointiin m etriikoita ei juuri ole luotu. (Ryan ja Rossi,
2005.)
Machad o ja Ferraz (2005) ovat koostaneet su untaviivat, joid en avulla vo id aan
arvioid a Web Services -työkalupakin (toolkit) tehokkuutta. H e ovat pyrkineet
ottam aan kattavasti huom ioon sellaiset seikat, jotka vaikuttavat työkalupakin
toim innallisuuteen ja antavat hyvän yleiskuvan työkalupakin toim innallisu u d esta. Machad o ja Ferraz m ainitsevat viisi työkalupakin toim innallisu uteen
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vaikuttavaa osa-aluetta: 1) XML-viestin koko, 2) viestin koon laskem iseen kulu va aika H TTP-pyynnön otsikkotietoja varten, 3) XML-jäsentim en tehokkuus, 4)
olioid en serialisoinnin ja d eserialisoinnin ku stannukset, 5) yh teyd en aloittam isen kustannu kset.
Ryan ja Rossi (2005) ovat koostaneet m obiilisovellusten toim innallisuud en arv iointiin m etriikoid en ja attribuuttien taulu kon (TAULUKKO 2). H e ovat jakaneet
m itattavat attribuutit kolm een eri osa-alueeseen riippuen siitä, m inkä arviointiin ne liittyvät: sovellu kseen, toim innallisu uteen tai resurssien käyttöön. Tau lukossa on yksityiskohtaisesti esitetty m itattava asia, m etriikka ja m ittayksikkö,
joilla tapausta arvioid aan.
TAULUKKO 2. Ohjelm iston (Software), toiminnallisu u d en (Performance) ja resu rssien hyöd yntämisen (Resource Utilisation) arvioinnin kohteet ja m etriikat (Ryan ja Rossi
2005).

6.2

Tutkimusmenetelmä

Tässä tutkielm assa käytetään kvantitatiivista tutkim usm enetelm ää analysoim aan eri Web Services -sovellusliittym ien ja -lähestym istapojen toim innallisuutta ja käyttäytym istä. Tätä varten on suoritettu seuraavat toim enp iteet:
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1. Toteutettu eri sovellusliittym iä hyöd yntävät asiakassovellukset ja instrum entoitu ne siten, että testausd ataa void aan ker ätä sovelluksen suorituksen aikana.
2. Toteutettu palvelinsovellus, jonka tuottam ia palveluita asiakassovellu kset käyttävät hyväkseen.
3. Suoritettu ennalta m ääritetyt testitapaukset asiakassovelluksissa.
6.3

Testausympäristö

Konstruktioid en tekninen arkkitehtuuri (KUVIO 16) ed ustaa perinteistä kolm ikerrosarkkitehtuuria. Arkkitehtuuri on m ahd ollisim m an yksinkertainen, jolloin
eri konstruktioid en vertaam inen on helppoa.

6.3.1

Asiakaskerros

Asiakassovellukset suoritettiin kaikki sam assa päätelaitteessa, N okia E70 m atkapuhelim essa. N okia E70 -m atkapuhelim en prosessori on Texas Instr u m ents:n ARM-926-perustainen OMAP1710-prosessori, joka toim ii 220MH z:n
kellotaajuud ella. Käyttöjärjestelm änä on Sym bian OS 9.1, S60 3rd edition. Puh elin tukee GPRS-, H SCSD-, EDGE-, 3G- ja WLAN -d atayhteyksiä. Javaa varten
puhelim essa on CLDC 1.1 -konfiguraatio, MIDP 2.0 -profiili sekä tuki m m . JSR
172 -sovellusliittym älle. Internet-selain tukee H TTP-protokollan avulla H TMLja XH TML-sivuja sekä WAP 2.0 -protokollan avulla WML-sivuja.

6.3.2

Palvelinkerros

Palvelinkerros sim uloi tässä tutkielm assa integraatioväliohjelm istoa, joka tarjoaa yhteyd et ja rajapinnat yrityksen eri järjestelm iin. Palvelinkerroksessa on
Apache WWW -palvelin PH P-tuella. WWW-palvelim en yhteyd essä on SOAPpalvelinohjelm isto (N uSOAP), jonka kood iin tehtiin pieniä m u u toksia WSIprofiilin tukea varten. Lisäksi taustalla ovat tietokantapalvelin ja sovelluspalv elin, joita WWW-palvelin hyöd yntää.
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WWWasiakas
Sovelluspalvelin
Java ME-

Tietokantapalvelin

asiakas

(MySQL)

(kSOAP)
Java MEasiakas
(kSOAP2)
Integraatioratkaisu
Java ME-

WWW-palvelin (Apache)

asiakas

SOAP-palvelin (NuSOAP)

(JSR 172)

KUVIO 16. Järjestelm än tekninen ymp äristö, jossa konstruktioid en toiminnallisu u tta testataan.

6.4

Testauskonfiguraatiot

Web Services -tekniikoid en käyttöä m obiilissa päätelaitteessa arvioid aan neljän
eri testauskonfiguraation avulla. Konfiguraatiot ovat:
1. JSR 172 -sovellus
2. KSOAP-sovellus
3. KSOAP2-sovellus
4. Web-asiakas
Kolm e ensim m äistä konfiguraatiota ovat MIDlet-sovelluksia, joissa käytetään
eri SOAP-sovellusliittym iä. N eljäs konfiguraatio esittää käyttäjälle sam an to im innallisuud en, m utta se suoritetaan laitteen WWW -selaim ella H TML-sivujen
avulla.
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6.5

EviaProject-järjestelmän kuvaus

EviaProject on tuntiseurantajärjestelm ä, jonka avulla on m ahd ollista rapo rtoid a
projekteihin liittyviä tuntikortteja. Täytettävä tuntikortti kohd ennetaan proje ktin vaiheeseen. Tuntikortilla raportoid aan vaiheeseen ennalta kiinnitettyjen työtehtävien tekem iseen kuluneita tunteja. Järjestelm ä on hajautettu asiakas - ja
palvelinkerroksiin

6.5.1

Asiakassovellus

Järjestelm än asiakassovellus on käyttöliittym äsovellus, jolla tallennetaan järje stelm ään tuntikortti. Tuntikortin tallentam inen ed elly ttää kirjautum ista palveluun ja tu ntikortin tietojen täyttäm iseen (KUVIO 17). Toim innallisuud en arvioinnin m ahd ollistam iseksi järjestelm ä lähettää lopuksi lokitied ot palvelim elle.

KUVIO 17. Tu ntikortin tallennu sprosessi EviaProject-järjestelm ään käyttötap au skaavion
m u od ossa m allinnettu na.

Tuntikortin täyttäm inen jakaantuu viiteen vaiheeseen. N äm ä va iheet ovat:
1. Sisäänkirjautum inen
2. Projektin valinta
3. Projektin vaiheen valinta
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4. Työtehtävän valinta ja tuntien kirjaam inen
5. Tuntikortin tallennus
Sisäänkirjautum isessa käyttäjä kirjautuu järjestelm ään henkilökohtaisilla tu nnuksillaan. Tunnukset void aan tallentaa MIDlet-sovelluksissa laitteen m uistiin.
Projektin valinnassa käyttäjälle listataan ne projek tit, joissa hän on työntekijänä.
Käyttäjä valitsee näistä yhd en projektin, jolle tuntikortti raportoid aan. Vaiheen
valinnassa tarkennetaan valintaa valitsem alla projektin vaiheen, johon tuntikortti kohd ennetaan. Työtehtävien valinnassa valitaan haluttu työtehtävä ja kirjataan ajankohta, tuntim äärä sekä huom ioitavat asiat. Tuntikortin tallennuksessa lähetetään tuntikortin tied ot palvelim elle.
Arkkitehtuurisesti asiakassovellusten toim innallisu us on jaettu kahteen luo kkaan: EviaProject ja EviaProjectPortType_Stub (KUVIO 18). EviaProject on
MIDlet-luokka, joka sisältää käyttöliittym äkom ponentit sekä käyttöliittym än
tapahtum ien hallinnan. EviaProjectPortType_Stub on staattinen ty nkäluokka,
joka huolehtii Web Services -palveluid en kutsum isista. EviaProject-luokka on
kaikissa asiakassovelluksissa täysin sam a. EviaProjectPortType_Stub on sen sijaan riippuvainen käytettävästä SOAP-sovellusliittym ästä, joten sen sisäinen
toteutus on hiukan erilainen jokaisessa asiakassovelluksessa. Jokainen EviaPr ojectPortType_Stub-luokka toteuttaa kuitenkin sam an EviaProjectPortTyperajapinnan, jolloin palveluid en kutsuissa ja vastauksissa käytetään sam oja tiet otyyppejä: EviaProjectVar, EviaPhaseVar, EviaTaskVar ja Rem oteLogEvent.

70

KUVIO 18. MIDlet-sovellu sten lu okkakaavio.

Tuntikortin tietojen täyttäm inen etenee järjestelm ässä vaiheittain. Jokaisen va iheen yhteyd essä sovellus hakee SOAP-kutsulla palvelim elta suoritusvaiheeseen
liittyviä tarkem pia tietoja (KUVIO 19).
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KUVIO 19. Tu ntikortin tallennu ksen sekvenssikaavio

6.5.2

Palvelinsovellus

Palvelinsovelluksessa toteutetaan asiakassovellukselle tarjottavat palvelut, jotta
tuntikortin täyttäm inen ja tallennus ovat mahd ollisia . Palvelinsovelluksen toim innallisuu s on rajattu täm än tutkielm an ulkopuolelle.
6.6

Tutkimuksen toteutus

Tutkim us suoritettiin täyttäm ällä tuntikortteja jokaisella asiakassovelluksella eri
yhteysnopeuksia käyttäen (GPRS, 3G, WLAN ). Tuntikortti täytet tiin aina sam oilla tied oilla sam alle projektille. N äin siirrettävän tied on m äärä pysyi vakiona m ahd ollistaen tulosten vertailukelpoisuud en . Jokaisella konfiguraatiolla täytettiin kym m enen tuntikorttia jokaisella yhteysnopeud ella. Yhd ellä konfigura atiolla täytettiin täten yhteensä 40 tuntikorttia, jolloin täytettyjen tuntikorttien
yhteism äärä oli 120 kappaletta.
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Tutkim ukseen osallistui viisi koehenkilöä, kolm e m iestä ja kaksi naista. Koehenkilöt olivat iältään 25-60-vuotiaita. H enkilöt olivat käyttäneet vastaavaa jä rjestelm ää tietokoneella, joten järjestelm än toim intalogiikka oli heille entuud e staan tuttu. H enkilöt täyttivät tuntikortteja eri konfiguraatioilla satunnaisessa
järjestyksessä. Tällä pyrittiin ehkäisem ään käytön oppim isen vaikutuksia.
6.7

Tutkimuksen kohteet

Tutkim uksen kohteet ja m etriikat on valittu Machad on ja Ferraz:n sekä Ryanin
ja Rossin esittäm ien m enetelm ien ja m etriikoid en pohjalta. Lisäksi m ukaan on
otettu kohteita, joid en avulla void aan m itata yleisem m ällä tasolla Web Se rvices
-tekniikoid en käytön vaikutuksia suoritusaikaan.
Tässä tutkielm assa tutkittavia kohteita ovat:
o siirrettävän tied on m äärä tavuina
o tuntikortin täyttäm iseen kuluva aika m illisekunteina
o getProjects-m etod in suorittam iseen kuluva aika m illisekunteina
o SOAP-vastauksen d eserialisointiin kuluva aika m illisekunteina
o d eserialisoitujen olioid en koko tavuina
o MIDlet-sovelluksen koko
Asiakassovellusten kood i on instrum entoitu siten, että näid en tietojen kerääm inen on m ahd ollista.

6.7.1

Siirrettävän tiedon määrä tavuina

Siirrettävän tiedon m äärää m ittaam alla selvitetään, kuinka paljon tietoa siirtyy
eri asiakassovelluksia käytettäessä. SOAP-viestien koon oletetaan olevan kirjallisuud en perusteella suurem pi kuin H TML-m uod on. Mittaam alla testataan, onko asia näin ja kuinka paljon enem m än tietoa m ahd ollisesti siirtyy. Lisäksi se lvitetään, onko eri sovellusliittym ien käytöllä eroa siirrettävän tied on m äärään.
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Siirrettävän tied on määrä m itataan jokaisen vaiheen aikana. Tied ot saad aan
tutkim alla H TTP-kutsujen ja -vastau sten tietoja. Tied on m äärässä huom ioid aan
ainoastaan viestien sisällön (content) koko, joka vaihtelee konfiguraatioittain.

6.7.2

Suoritusaika millisekunteina

Tuntikortin tallentam iseen kuluvan kokonaisajan m ittaam isella saad aan selville, onko eri sovellusliittym ien välillä m erkittä vää eroa ja esiintyykö suoritusajoissa eroa MIDlet-sovellusten ja Web-sovelluksen välillä. Suoritusajoista
lasketaan m inim i-, keski- ja m aksim iarvot yhteysm uod oittain ja sovellusty ypeittäin. Tallennusprosessin suoritus jakautuu vaiheisiin, jotka on n im etty sen
aikana suoritettavan SOAP-kutsun m ukaisesti. Tuloksissa tarkastellaan m yös,
kuinka suoritusaika jakautuu eri osavaiheid en kesken.
MIDlet-sovelluksissa suoritusajan m ittaam inen aloitetaan , kun käyttäjä painaa
”Kirjaud u”-painiketta sovelluksen aloitusnäytössä. Suoritusajan m ittaus lopet etaan, kun käyttäjä on tallentanut tuntikortin ja sovellus on vastaanottanut
SOAP-kutsun palautusarvon. Web-asiakkaalla suoritusajan m ittau s aloitetaan ,
kun käyttäjä painaa aloitussivulta ”Aloita” -painiketta, jolloin hänelle avautuu
sisäänkirjautum issivu. Mittaam inen lopetetaan, kun käyttäjä on tallentanut tu ntikortin ja selain on vastaanottanut tallennuksen jälkeisen H TML-sivun.

6.7.3

getProjects-metodin suorittamiseen kuluva aika millisekunteina

Tallennu sprosessin vaiheista tarkem m in arvioid aan getProjects-vaihetta, jonka
aikana suoritetaan MIDlet-sovelluksissa getProjects-m etod i. Vaihe on valittu
sen vuoksi, että sen aikana siirtyy eniten tietoa asiakkaan ja palvelim en välillä.
Mittauksella selvitetään, onko suoritusaikojen välillä eroavaisuuksia sovellu sten kesken ja m iten siirrettävän tied on m äärän erot näkyvät suoritusajoissa
MIDlet-sovellusten ja Web-asiakkaan kesken. Web-asiakkaalle on kood i instrum entoitu siten, että sille void aan m itata vastaava suoritusaika kuin MIDlet sovelluksilla. Vaiheen suorittam iseen kuluvaa aikaa arvioid aan laskem alla m inim i-, m aksim i- ja keskiarvot yhteysm uod oittain ja sovellustyypeittäin.
MIDlet-sovelluksissa vaiheen suoritukseen kuluvan ajan m ittaam inen aloit etaan, kun käyttäjä valitsee valikosta ”Lisää tuntikortti” -valinnan. Tällöin sovellus pyytää käyttäjän projektit palvelim elta, joka palauttaa ne taulukkom uod o s-
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sa (ts. sovelluksessa kutsutaan getProjects-m etod ia). Mittaam inen lopetetaan,
kun sovellus on vastaanottanut projektit. Web-sovelluksessa käyttäjä painaa
”Aloita”-painiketta, jolloin sivun lom aketiedot lähetetään palvelimelle ja palvelin generoi H TML-sivun, jossa on listattu käyttäjän projektit. Mittaam inen lop etetaan, kun sivu on latautunut selaim een.

6.7.4

SOAP-viestien deserialisointiin kuluva aika millisekunteina

SOAP-viestien d eserialisointiin kuluvalla ajalla selvitetään, onko Java MEsovellusliittym ien SOAP-viestien käsittelyssä ja niid en m u untam isessa Javatietorakenteeksi m erkittäviä eroja. Arviointi suoritetaan laskem alla sovellusliittym ittäin viestien d eserialisointiin kuluvan ajan m inim i-, keski- ja m aksim iarvot.

6.7.5

D eserialisoidun tietorakenteen koko tavuina

Deserialisointi-vaiheessa MIDlet-sovellus m uuntaa SOAP-tietorakenteen Javatietorakenteeksi. Muunnettavista tietorakenteista tarkastellaan erityisesti getProjects-m etod in palautusarvon m uuntam ista EviaProjectVar[]-taulukoksi. Metod in palauttam a taulukon koko saad aan m itattua tavuina. Kokoa void aan verrata SOAP-vastausviestin kokoon, jolloin void aan verrata , kuinka paljon SOAPviestin koko kutistuu (ts. d eserialisoinnin ku stannukset), kun se m uutetaan Java-tietorakenteeksi. Java-tietorakenne on kaikissa sovelluksissa täysin id enttinen, joten vertailu on m ahd ollista.

6.7.6

MID let-sovelluksen koko

Tutkielm aan valitussa päätelaitteessa on toteutettu JSR 172 -sovellusliittym ä,
jolloin Web Services -p alveluita void aan kutsua täm än sovellusliittym än kautta
ilm an lisäosien tarvetta. Sen sijaan kSOAP-kirjastot tulee sisällyttää niitä hyväksikäyttäviin sovelluksiin, jolloin sovelluksen fyysinen koko kasvaa. Sovellusten
koot selvittäm ällä, void aan arvioid a kSOAP-kirjastojen käytön vaikutukset. Sovellusten koot saad aan päätelaitteesta.
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6.8

Tutkimuksen rajoitteet

Testitapaukset suoritetaan julkisessa m atkapuhelinverkossa, jolloin verkon to im innassa voi esiintyä häiriöitä ja yhteysnopeuksien vaihtelua. Toisaalta täm ä
antaa varsin realistisen kuvan, m itä sovellusten käyttäm inen tode llisuud essa
on.
Testitapauksen suorittajan toim innassa esiintyy luonnollista vaihtelu a suoritu sten kesken. Tällä inhim illisellä tekijällä on vaikutusta jonkin verran suoritusten
kokonaisaikoihin. Arvioitaessa yksittäisten m etod ien ja vaiheid en toim innallisuutta, jotka suoritetaan sovelluksen sisäisinä prosesseina, ei käyttäjän toim et
vaikuta näid en m ittausten tu loksiin.
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7 TULOKSET
7.1

Siirrettävän tiedon määrä

Tarkasteltaessa siirrettävän tied on m äärää (KUVIO 20) huom ataan, että käytettäessä laitteen verkkoselainta, siirrettävän tied on m äärä on yli puolet pienem pi
(5107 B) kuin käytettäessä MIDlet-sovelluksia (JSR 172 10966 B, kSOAP 11794 B
ja kSOAP2 11087 B). MIDlet-sovelluksissa käytettävien SOAP-viestien m onim utkaiset XML-rakenteet kasvattavat siirrettävän tied on m äärää. Täm ä on
huom attavissa varsin kin eniten tietoa sisältävästä getProjects-vaiheessa, jossa
XML-rakenteesta aiheutuvan tied on m äärän kasvu kertautuu.
Eri SOAP-sovellusliittym iä vertailtaessa erot ovat huom attavasti piene m piä.
Käytettävät SOAP-sovellusliittym ät m uod ostavat jokainen rakenteeltaan hiem an erilaiset SOAP-kutsuviestit, jolloin viestien koot poikkeavat aavistuksen
toisistaan. Listauksessa 4 on esitetty getTasks-m etod iin liittyvät SOAP-pyynnöt.
kSOAP-sovellusliittymän uusi versio (kSOAP2) p ienentää siirrettävän tied on
m äärää 707 tavulla verrattuna kSOAP:n ensim m äiseen versioon (kSOAP). JSR
172 -sovellusliittym ää käytettäessä siirrettävän tied on yhteism äärä on SOAPsovellusliittym istä pienin (10966 B).
LISTAUS 4. Sovellu sliittym ien tu ottamat SOAP-p yynnöt getTasks-m etod in ku tsu ssa.
JSR 172
<?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/"
xmlns:tns="http://eviaproject.org/types">
<soap:Body>
<tns:Phase_id>
<phase_id xmlns="">5900</phase_id>
</tns:Phase_id>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
kSOAP2
<v:Envelope xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:d="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:c="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:v="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<v:Header />
<v:Body>
<n0:getTasks id="o0" c:root="1" xmlns:n0="typens:getTasks">
<phase_id i:type="d:int">5900</phase_id>
</n0:getTasks>
</v:Body>
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</v:Envelope>
kSOAP
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchemainstance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<SOAP-ENV:Body SOAPENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
<getTasks xmlns="typens:getTasks" id="o0" SOAP-ENC:root="1">
<phase_id xmlns="" xsi:type="xsd:int">5900</phase_id>
</getTasks>
</SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Palvelim en tuottam at vastausviestit ovat sisällöltään eri SOAP -sovellusliittym iä
käytettäessä täysin id enttiset. Ainoa pieni ero tiedon m äärän koossa syntyy
getProjects-kutsun vastausviestissä, jossa kSOAP-sovellusliittym älle viestin sisältö

esitetään

erikoism erkkien

oikeinnäk yvyyd en

vuoksi

ISO-8859-1-

m erkistöllä UTF-8-m erkistön sijaan. ISO-8859-1-m erkistön käyttö pienentää
viestin kokoa 45 tavulla.

KUVIO 20. Tallennu sprosessin aikana siirrettävän tied on m äärä su oritu svaiheittain ositettu na.
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7.2

Tuntikortin tallennukseen kulunut kokonaisaika

Kuviossa 21 on esitetty tuntikortin tallentam iseen kuluneid en kokonaisa ikojen
keskiarvot sovellustyypeittäin ja yhteysm uod oittain. Suorit usaikojen keskiarvot
on ositettu jokaisen osavaiheen (login, getProjects, getPhases, getTasks ja sav eTuntikortti) keskiarvoiseen suoritusaikaan. Kohta ”Muut” ei varsinaisesti ole
m ikään suoritusvaihe, vaan se sisältää kaiken m uun käyttäjän toim intaan kulu van keskiarvoisen ajan, jota ei ole sisällytetty osavaiheisiin, m utta jotka kuite nkin huom ioid aan kokonaisajassa. Tällaisia toim enpiteitä ovat esim erkiksi valintojen suorittam inen alasvetovalikoista, tietojen kirjoittam inen sekä selainta kä ytettäessä

osoittim en

liikuttam inen

näytöllä.

MIDlet-sovelluksissa

login-

vaiheeseen sisältyy yhteysm uod on valitsem inen. Web -selainta käytettäessä yhteysm uod on valinta sisältyy kohtaan ”Muut”. Yhteysm uod on valinnassa käyt etään laitteen om aa sisäistä d ialogia, joten siihen k uluva aika on sekä MIDletsovelluksia että selainta käytettäessä id enttinen.
Tuloksista selviää, että tuntikortin tallennus on MIDlet -sovelluksia käyttäen
selvästi nopeam paa kuin Web-selainta käytettäessä. MIDlet-sovellu ksilla kuluu
GPRS-yhteyd ellä tuntikortin tallentam iseen aikaa noin 56 sekuntia ja Websovelluksella

noin
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sekuntia.

WLAN -yhteyttä

käytettäessä

MIDlet-

sovelluksilla tallentam iseen kuluu aikaa noin 26 sekuntia ja Web-sovelluksella
noin 49 sekuntia. WLAN -yhteyttä käytettäessä selaim ella täytettävän tuntikortin tallentam iseen ku luu aikaa m iltei kaksinkertainen m äärä kuin MIDletsovelluksilla.
Tarkasteltaessa tallennusprosessin jakaantum ista eri osavaiheid en kesken void aan havaita, että login - ja Muut-vaiheisiin kuluu suurin osa kokonaisajasta.
Yllättävää sen sijaan on, että tiedonsiirtomäärältään suurim paan vaiheeseen
getProjects-vaiheeseen kuluu GPRS- ja WLAN -yhteysm uod oilla jopa aavistu ksen vähem m än aikaa kuin getPhases-vaiheeseen.

79

KUVIO 21. Tu ntikortin tallennu kseen kuluvien aikojen keskiarvot milliseku nteina vaiheittain ositettu na.

Suurin ero vaiheid en suoritusajoissa Web-sovelluksen ja MIDlet-sovellusten välillä syntyy ”Muut”-kohd assa. Selainta käytettäessä käyttäjän suorittam iin to im enpiteisiin ku luu jopa yli kolm inkertainen m äärä aikaa. Web-sovelluksella
tallennettavan tuntikortin suoritu sajan suurem pi hajonta (KUVIO 22) selittyy
inhim illisistä tekijöistä. Käyttäjän tekem iin toim enpiteisiin kuluu hiukan eri
m äärä aikaa eri testauskerralla. Lisäksi sovelluksen käytön oppim isvaikutu kset
ovat näkyväm m ät, koska käyttäjä joutuu tekem ään enem m än toim enpiteitä
käyttöliittym ässä kuin MIDlet-sovelluksissa.
MIDlet-sovellusten kesken suoritusajat ovat hyvin tasaiset. Ainoa staan 3Gyhteysm uod olla erot m inim iajoissa ovat useita sekunteja (JSR 172 31,5 s ja
kSOAP2 37,3 s). Myös hajonta on 3G-yhteyd ellä m uita yhteysm uotoja suurem pi.
Vertailtaessa MIDlet-sovelluksia keskenään ilm an käyttäjän tekem iä toim enp iteitä, suoritusajoissa ei ole havaittavissa suuria eroja, jotka säilyisiv ät eri yhteysm uod oilla (KUVIO 23). kSOAP2 vaikuttaisi olevan aavistuksen (3,2 s - 4,8 s)
nopeam pi kuin kSOAP eri yhteysm uotoja käytettäessä.
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Tuntikortin tallentamiseen kuluva aika
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KUVIO 22. Tu ntikorttien tallentam iseen kuluv ien aikojen jakau tu minen kvartiileittain yhteysm u od oittain ja sovellu styyp eittäin jaoteltuina (keskiarvot m erkitty vinoneliöillä).

KUVIO 23. Java ME -sovellu sliittymien su oritu sajat tu ntikortin tallennu sprosessissa ilman
käyttäjän toimia.
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7.3

Suoritusaika getProjects-vaiheessa

Tarkasteltavaksi valitun getProjects-vaiheen suoritusaikojen erot ovat eri asiakassovellusten kesken pienet, pois lukien kSOAP:n ja kSOAP2:n suoritus ajat
3G-yhteyd ellä (KUVIO 24). Java ME -sovellusliittym ien suoriutu m isnopeuksissa ei ole m uilla yhteysm uod oilla suuria eroja. 3G- ja WLAN -yhteysm uod oilla
Web-sovelluksella on pienim m ät m inim iarvot (2,1 s ja 0,8 s), m u tta vaiheen
suorittam inen ei näyttäisi olevan erityisesti nopeam paa, vaikka siirrettävän tied on m äärä on vähäisem pi (ks. luku 7.1). kSOAP-sovellu sliittym iä käytettäessä
suoritusaikojen keskiarvot ovat 3G-yhteyd ellä suurim m at (4,8 s), m iltei GPRS:n
tasolla. Vaihtelut yhteyksien m uod ostam isessa ja yhteyksissä ovat m yös su u rim m at 3G-yhteyd ellä. Muita yhteyksiä käytettäessä erot sovellustyyppien v älillä ovat huom attavasti pienem piä.
Suoritusaika getProjects-vaiheessa
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KUVIO 24. getProjects-vaiheen su oritu saikojen jakau tum inen kvartiileittain sovellu styyp eittäin ja yhteysm u od oittain jaoteltu na (keskiarvot esitetty vinoneliöillä).

7.4

SOAP-viestien deserialisointi

SOAP-viestien d eserialisointiin kuluvat ajat ovat eri sovellusliittym ien kesken
erittäin tasaiset kahta poikkeusta lukuu n ottam atta. 3G-yhteyd ellä kSOAP:n ja
kSOAP2:n suoritukset ovat jostain syystä poikkeavat. Maksim iarvot ja suor i-
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tusaikojen hajonnat ovat erittäin suuria verrattun a m uihin yhteysm uotoihin ja
JSR 172:n suoritus arvoihin. Vastaava ilm iö ei toistu m uilla yhteysm uod oilla.
On m ahd ollista, että sovelluksen ajon aikana, jokin korkeam m an prioriteetin
säie on varannut suorittim en resursseja, jolloin sov elluksen suorittam inen on
keskeytynyt hetkeksi. Viivästys on ollut joka tapauksessa vain m uutam ia s ekunnin kym m enesosia, jolloin vaikutus su orituksen kokonaisaikaan on ollut
m arginaalinen.
Keskim äärin SOAP-rakenteen m uunto Java-rakenteeksi kestää noin 0.06 seku ntia (KUVIO 25). GPRS-yhteyd ellä getProjects-m etod in kutsuun kuluu aikaa
noin 5 sekuntia, joten vastauksen d eserialisointiin kuluu vain erittäin pieni osa
tuosta ajasta.
SOAP-viestin deserialisointi
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KUVIO 25. SOAP-viestin d eserialisointiin ku lu vien su oritu saikojen jakau tuminen kvartiileittain sovellu styyp eittäin ja yhteysm uod oittain jaoteltuina (keskiarvot m e rkitty vinoneliöillä).

7.5

D eserialisoidun olion koko

Aiem m in selvisi, että JSR 172 -sovellusliittym ää käytetettäessä getProjectsm etod in SOAP-palautusarvon koko 6542 tavua. Kun viesti on d eserialisoitu Java-rakenteeksi (EviaProjectVar[]), kutistuu tietom äärä 2668 tavuun. Tässä tap a-
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uksessa SOAP-viestin koko on siis noin 2,5 kertainen Java -tietorakenteen kokoon verrattuna (KUVIO 26).
SOAP-vastausviestin koko vs. deserialisoidun olion koko
7000
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5000
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0
SOAP-vastausviesti

EviaProjectVar[]

KUVIO 26. SOAP-tietorakenteen koko vs. Java-tietorakenteen koko getProjects-m etod issa

7.6

MID let-sovelluksen koko

MIDlet-sovelluksen fyysinen koko saad aan selville laitteen tiedoista. kSOAP:n
ensim m äinen versio kasvattaa sovelluksen kokoa 52 kilotavulla (JSR 172 67 KB,
KSOAP 119 KB) (KUVIO 27). kSOAP-kirjaston versio 2 kasvattaa sovelluksen
kokoa vielä 57 kilotavua lisää, jolloin sovelluksen lopullinen koko on 176 kilotavua.
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MIDlet-sovellusten koot
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KUVIO 27. MIDlet-sovellu sten koot kilotavuina.
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8

POHD IN TA

Tässä tutkielm assa selvitettiin Web Services -tekniikoitten käytön m ahd ollisuuksia ja vaikutuksia m obiilisovelluksiin erityisesti Java ME -ym p äristössä.
Web Services -tekniikat liittyvät palvelukeskeiseen ohjelm istojen integrointiin,
joten pohjim m iltaan kyse on siis ohjelm istojen integroinnista. Ohjelm istot ka nnattaa integroid a erityisen integraatiov äliohjelm iston avulla (ks. esim . Linthicum 2000), joka huolehtii tied on siirrosta eri järjestelm ien välillä, tietojen
m uunnoksista ja integraatioprosessin kokonaiskontrolloinnista (Tähtinen 2005).
Lisäksi se tarjoaa jonkinlaisen esitystavan integraatioprosessien tarkkailuun.
Integroitavat järjestelm ät tarjoavat rajapinnat, joid en kautta integraatiov äliohjelm isto hyöd yntää järjestelm ien resursseja.
Ohjelm istoja void aan integroid a tarpeesta ja laajuud esta riippuen eri lähestym istavoin. Lähestym istapa ottaa kantaa, m illä tavoin järjestelm äintegraatio toteutetaan. Lähestym istapa voi olla puhtaasti inform aatiokeskeinen, jolloin ain oastaan hyöd ynnetään toisten ohjelm istojen tietokantoja tai m uita p ysyviä tietoja. Kuitenkin lähestym istavat, joissa hyöd ynnetään m yös toisten järjestelm ien
toim innallisuuksia, tu ovat pid em m ällä aikavälillä enem m än arvoa (Linthicum
2004).
Yksi ohjelm istojen integroinnin lähestym istapa on palvelukeskeinen ohjelm istojen integrointi. Palvelukeskeisessä lähestym istavassa järjestelm än liiketoim intaprosessit ja resurssit kuvataan sekä toteutetaan laitteistoriippum attom ina palv eluina. Integraatioväliohjelm istona toim ii Enterprise Service Bus (ESB), joka hu olehtii yhteyksistä eri ohjelm istojen välillä ja integraatioprosessien kontrolloinnista (ks. esim . Keen ym . 2004).
Palvelukeskeinen

lähestym istapa

asettaa

vaatim ukset

Web

Services

-

tekniikoille. N iid en on m ahd ollistettava palveluid en kuvaus ja rekisteröinti sekä laitteistoriippum aton, turvallinen ja luotettava viestint ä (Ferguson ym . 2003).
N äihin haasteisiin on tarjolla lukuisia ratkaisuja. Web Services -tekniikoita ovat
kehittäneet p ääasiassa ohjelm istotoim ittajat, m inkä vuoksi joihinkin ongelm iin
on tarjolla useitakin eri ratkaisum alleja. OASIS-, WS-I- ja W3C-organisaatiot tekevät kuitenkin töitä tekniikoid en stand ard oim iseksi ja yhteensopivuud en p arantam iseksi. Siitä huolim atta ratkaisum allien runsaus hid astaa tekniikoid en
yleistym istä ja kypsym istä.
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Mobiilien p äätelaitteiden ohjelm ointi on haasteellista laitteid en rajoittuneid en
resurssien johd osta. Päätelaitteid en kehityksen johd osta on voitu selvitt ää Web
Services -tekniikoid en käytön m ahd ollisuuksia liikkuvassa tietojenk äsittelyssä.
Mobiileissa päätelaitteissa void aan hyöd yntää Web Services -tekniikoita kahd ella eri tavalla. Tekiikoita void aan hyöd yntää suoraan m obiilisovelluksissa
(laajennetun langattom an Internetin m alli) tai palvelinp äässä, jolloin tied ot esitetään p äätelaitteen Web-selaim en avulla käyttäjälle (langattoman portaalin
m alli) (Yuan ja Long 2002).
Langattom an laajennetun Internetin m allissa void aan m inim oid a k äyttäjän tied onsyöttö, yksinkertaistaa prosesseja, helpottaa sovelluksen k äyttöä ja pienentää tied onsiirrosta aiheutuvaa od otusaikaa. Toisaalta tied on prosessoinnin ta pahtuessa p äätelaitteessa, prosessorin käyttö ja m uistin käyttö kasvaa aiheuttaen suurem m an virran kulutuksen. (Zahred d ine ja Mahm oud 2005.) Langattom an portaalin m allin avulla Web Services -tekniikoita void aan käyttää laajem m in palvelinkerroksessa, jossa tekniikat ovat kypsem piä.
Web Services -tekniikat sopivat kieli- ja alustariipp um attom uutensa vuoksi hyvin m obiilisovellusten käytettäväksi (ks. esim . Steele 2003). Web Servicespalveluita kutsum alla sovellusten fyysinen koko pienenee, kun kaikkia tietoja ei
tarvitse tallentaa sovellukseen. Toisaalta viestien XML-rakenne kasvattaa siirrettävän tied on ja tied on prosessoinnin m äärää (ks. esim . Zahred d ine ja Mahm oud 2005).
Java ME -ym p äristö on suunniteltu resu rsseiltaan rajoittuneid en laitteid en sovellusalustaksi. Web Services -palveluid en

hyöd yntäm inen Java ME -

ym p äristössä on m ahd ollista esim erkiksi JSR 172- ja kSOAP-sovellusliittym ien
avulla. Sovellusliittym ien hyöd yntäm inen tuo sovelluksille Web Services tekniikoid en käytön hyöd yt Java ME -ym p äristössä.
Java ME:n Web Services -tekniikat eivät tällä hetkellä tue SOA-m allin m u kaista
integraatioratkaisua. Sovellusliittym issä ei ole tukea UDDI-rekistereille, WS-*spesifikaatioille eikä

tod entam is- ja

id entifiointi-palveluille. Lisäksi so-

vellusliittym ät eivät tue sovellusten toim im ista Web Services -palveluid en tarjoajina. Web Services -tekniikoista ainoastaan SOAP-protokolla ja XML:n käsittely ovat tuettuja. N äm ä m ahd ollistavat sovellusten v älisen viestityksen,
m utta pelkästään SOAP- ja WSDL-spesifikaatiota käyttäm ällä ajaud utaan kaksipisteyhteys-tyyliseen integraatioon (Keen ym . 2004).
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Kehitteillä on Service Connection API (JSR 279) -spesifikaatio, jonka lähtökohtana on laajentaa Web Services -tekniikoid en tukea Java ME -ym p äristössä. Sp esifikaatiossa m ääritetään tuki UDDI-rekistereille ja d ynaam isille p alveluille. Lisäksi sovellusliittym ä m ahd ollistaa eri sovelluskehysratkaisujen käytön, joid en
puitteissa void aan toteuttaa tuki WS-*-lisäkom ponenteille sekä identifiointi- ja
tod entam isratkaisuille. MIDlet-sovellukset voisivat toim ia palveluid en tarjoajina. Spesifikaatio on vasta arviointivaiheessa, joten sen lopullinen sis ältö ei ole
vielä selvillä.
Vertailtaessa langattom an portaalin m allia ja langattom an laajennetun Internetin m allia kävi ilm i, että käytettäessä Web Services -tekniikoita asiakaskerroksessa, suoritusaika on huom attavasti pienem pi kuin selainpohjaisella sovelluk sella. Ero selittyy p ääasiassa sillä, että selainta käytettäessä käyttäjä joutu u tekem ään enem m än toim enpiteitä käyttöliittym ässä. MIDlet-sovellu ksissa käyttäjän tied ot void aan tallentaa sovelluksen m uistiin, joten tunnistautu m istietoja ei
tarvitse kirjoittaa joka kerta. Toisin sanoen tässä toteutuu yksi Web Services tekniikoid en käytön hyöty – tietojen syötön m inim ointi.
Kirjallisuud en perusteella voitiin olettaa, että siirrettävän tied on m äärä kasvaa
SOAP-protokollaa käytettäessä. Saatujen tulosten perusteella täm ä pitikin paikkansa, sillä siirrettävän tied on m äärä oli MIDlet-sovelluksilla noin kaksinkertainen verrattuna H TML-m uotoon. getProjects-m etod in suorittam isen aikana
siirtyneestä tied osta 60 % oli m uuta kuin varsinaista tietosisältöä, toisin sanoen
XML:sta aiheutuvia ylim ääräisiä m erkkejä.
Vaikka tietom äärä oli huom attavasti suurem pi MIDlet-sovelluksia käytettäessä, se ei näkynyt tiedonsiirto- ja käsittelyajoissa. Täm ä selittyy sillä, että siirrettävän tiedon m äärä oli yksittäisen suoritusvaiheen aikana niin pieni, ettei tied on m äärän kasvulla ollut vaikutusta tied onsiirtoon kuluneeseen aikaan. N ykyisten m obiilien p äätelaitteid en prosessorit ovat m yös sen verran tehokkaita,
että SOAP-viestin m uuntam inen Java-tietorakenteeksi suju u niiltä nopeasti.
getProjects-m etod in vastausviestin d eserialisointiin kului aikaa noin 6 seku nnin
sad asosaa, m ikä on karkeasti ottaen noin sad asosa tied onsiirtoon ja -käsittelyyn
kuluneesta kokonaisajasta.
Vertailtaessa eri Java ME:n Web Services -sovellusliittym ien suoritusaikoja keskenään suuria eroja ei ollut havaittavissa. Sen sijaan eroja löytyy arvioitaessa
käytettävän Web Services -sovellusliittym än vaikutuksia sovelluksen kokoon.

88

JSR 172 -sovellusliittym ää käytettäessä sovellusliittym ä on toteutettu p äätelaitteessa, jolloin ylim ääräisiä kirjastoja ei tarvitse liittää sovellukseen. kSOAP:n
versiota 2 käytettäessä sovelluksen koko kasvaa yli sad alla kilotavulla.
WLAN -yhteysm uotoa käytettäessä verkkoyhteys on täysin riittävä integroid un
ohjelm iston sulavaan käyttäm iseen. Yhteys rajoittuu kuitenkin supp ealle alueelle, yleensä sisätiloihin, jolloin käytettäessä sovellusta m uualla vaihtoehd oiksi
jää 3G- ja GPRS-yhteyd et. N äillä yhteysm uod oilla SOAP-kutsun suorittam iseen
kului aikaa useita sekunteja, jolloin verkon hid astava vaikutus oli selv ästi havaittavissa käytön aikana. Täm än vuoksi m obiilisovellusta suunniteltaessa onkin otettava huom ioon, m illoin verkkoyhteyd en k äyttäm inen on tarkoituksen
m ukaista. 3G-yhteys osoittautui lisäksi toim innaltaan ep ävarm aksi aiheuttaen
suurta hajontaa suoritusaikoihin. Jatkossa tätä asiaa tulisikin tutkia tarkem m in,
jotta voitaisiin selvittää, m istä tällainen ilm iö aiheutuu.
Tutkim ustulosten perusteella void aan sanoa, ett ä tietom äärän ollessa suhteellisen pieni tehokkuud en kannalta ei ole v äliä, m itä Java ME -sovellusliittym ää
käyttää. Tutkim uksessa käytetyllä aineistolla suuria eroavaisuuksia eri sovellusliittym ien välillä ei ilm ennyt. Mahd olliset eroavaisuud et SOAP-viestien käsittelyn tehokkuud essa voivat olla havaittavissa su urem pia tietomääriä käyte ttäessä. Mikäli p äätelaite tukee JSR 172 -sovellusliittym ää, on täm än sovellusliittym än käyttäm inen perusteltua sovelluksen koon vuoksi. Mik äli WS-*spesifikaatiota ei voida tukea asiakaskerroksessa, void aan tuki n äille saavuttaa
käyttäm ällä langattoman portaalin m allia.
Service Connection API (JSR 279) -sovellusliittym än valm iuksia palvelukeskeiseen arkkitehtuuriin tulisi tutkia m ahd ollisim m an pian spesifikaation lopullisen version valm istum isen jälkeen. Sovellusliittym än lopullinen sisältö ei ole
vielä valm istunut, joten ei vielä ole täysin varm aa, m itä WS-*-spesifikaatioita se
tulee tukem aan.
WS-*-spesifikaatioid en toteutukset lisäävät SOAP-otsikkotietojen m äärää, joten
olisi m ielenkiintoista tutkia, m itä vaikutuksia tällä tied on m äärän kasvulla on
suoritusaikaan. N äid en spesifikaatioid en vaikutuksia voitaisiin tutk ia esim erkiksi toteuttam alla ne kSOAP-sovellusliittym än p äälle.
Rajoituksista huolim atta täm ä tutkielm a antaa viitettä, että laajennetun langa ttom an Internetin m alli on tehokkaam pi kuin langattom an portaalin m alli. Web
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Services -tekniikoita on m ahd ollista hyöd yntää m obiilissovelluksissa ja laitteid en om inaisuuksien hyöd yntäm isen ansiosta sovellusten käyttäm inen on nop eam paa. Tied onm äärän kasvullakaan ei näytä olevan suurta vaikutusta suor itusaikaan.
Tässä tutkielm assa langattom an portaalin m allia testattiin ainoastaan p äätelaitteen om alla Web-selaim ella. Jatkotutkim uksissa m allia voitaisiin testata m uillakin selaim illa kuin p elkästään testattavassa p äätelaitteessa olleella oletusselaim ella. N äin saataisiin kattavam pi kuva langattom an portaalin m allin teho kkuud esta.
Yksi liikkuvan tietojenkäsittelyn tavoite on yhd istää m obiilit päätelaitteet sau m attom asti osaksi organisaation kokonaistietojenkäsittelyä. Kun m obiilisovelluksissa void aan hyöd yntää palvelukeskeisen arkkitehtuurin m ahd ollistavia
Web Services -tekniikoita, ollaan entistä lähem pänä tätä tavoitetta. Integ raatioväliohjelm iston ei tarvitsisi enää huolehtia, onko asiakassovellus m obiilisovellus vai jokin järeäm pi sovellus, vaan m olem m at voisivat hyöd yntää sam aa
palvelurajapintaa. Täm ä tarkoittaisi suu rta ed istystä siinä, kuinka laajasti m obiilit päätelaitteet voivat hyöd yntää yritysjärjestelm ien resursseja. Web Services
-tekniikat tarjoavat laitteistoriippum attom an, turvallisen ja luotettavan pääsyn
yritysjärjestelm ien tietoihin ja toim innallisu uksiin . Mobiilien päätelaitteid en
avulla näihin tietoihin ja toim intoihin pääsy olisi ajasta ja paikasta riippum atonta. Tulevaisuud essa tu lisikin keskittyä Web Services -tekniikoid en yhteensop ivuud en parantam iseen ja täysim ääräiseen hyöd yntäm iseen liikkuvassa tie tojenkäsittelyssä ja Java ME -ym päristössä.
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