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Palvelinohjelmointi

WWW-palvelimella voidaan suorittaa mitä
tahansa koodia

Suoritusta voidaan pyytää selaimella
Palvelin voi ajastetusti suorittaa koodia ja täten
muuttaa haettavia dokumentteja

Todella laaja aihe, tässä vain murto-osa
koko alueesta!



Havainnollistava? kuva

index.php

Palvelin

index.php

Tietokanta Toinen sivusto

Kolmas sivusto

Pyyntö Vastaus
Lopputulos
selaimelle

Mahdollisuudet!

Rajattomat mahdollisuudet!



CGI

Common Gateway Interface
Määrittelee yhteisen rajapinnan ohjelman ja www-
palvelimen välillä

Palvelimella voidaan suorittaa mikä tahansa
ajettava ohjelma, ohjelman tuloste ohjataan
lopulta WWW-selaimelle
WWW-palvelin tarjoaa ympäristömuuttujia
ohjelmien käyttöön

HTTP_USER_AGENT, REQUEST_METHOD
http://www.google.com/search?q=cgi+environment+va
riables



SSI

Ehkä yksinkertaisin esimerkki
palvelinohjelmoinnista
Server Side Includes

Apachen (WWW-palvelin) oma pieni kieli
Muotoa <!--#komento param= arvo -->
Muuttujat, ehtolauseet, toisten tiedostojen
sisällyttäminen
Tiedoston pääte .shtml
Pääsy kaikkiin CGI-ympäristömuuttujiin
http://www.mimas.ac.uk/~zzaascs/ssi/ssi1.shtml
SSI esimerkki tähän väliin



HUOM: Suoritus ensin loppuun!

Palvelimella suoritetaan jotain seuraavaa:

echo odotetaan 10 sekuntia ;
sleep(10);
echo noin! ;

WWW-selain lataa sivua 10 s kauemmin
Ja vasta lopuksi lopputulos tulee asiakkaalle

Ohjelman on siis toimittava nopeasti
Muuten käyttäjä tuskastuu (ja palvelu saattaa jumiutua)



Evästeet ja istunnot

Eväste (cookie) ratkaisee yhdellä tavalla HTTP-
protokollan tilattomuuden

Selaimeen voidaan tallettaa pieni määrä tietoa
Käyttökohteita mm: käyttäjän seuranta, kirjautumisen
toteutus, analysointi

Istunto (session)
Palvelimelle voidaan tallettaa tietoa yksilöidyllä
tunnuksella
Istunnon tunnus (session id) voidaan tallettaa
evästeeseen tai URL:n parametrina



URL-parametrit

URL-parametrit
http://example.com/dir/file.php?avain1=arvo&avain2=arvo2

Välittävät tietoa palvelinohjelmalle
Toteuttavat osoitettavuutta toisenlaisella tavalla
http://www.google.com/search?q=Hakusana

Samalla hakusanalla sama lopputulos



HTTP metodit

HTTP-protokollassa on mahdollista käyttää eri
pyyntötyyppejä

GET, POST, PUT, DELETE

GET
Haetaan yksittäinen sivu, ei muuteta tilaa
Peräkkäiset pyynnöt tuottavat aina saman
lopputuloksen

POST
Muutetaan tilaa
Lomakkeiden lähetys, poistot, ym.



HTTP vastauskoodit

Palvelin vastaa jollain tilalla
200: OK
404: haettua dokumenttia ei löydy
500: Palvelimen sisäinen virhe

Palvelinohjelmoinnissa tärkeää noudattaa oikeita
virheitä

muut palvelut ymmärtävät paremmin vastauskoodeja,
kuin tekstiä

Suurin osa näistä tapahtuu automaattisesti
http://www.google.com/search?q=http%20status
%20codes



WWW-kehykset

Ettei aina tarvitse keksiä pyörää uudestaan.  Tässä
on lueteltu vain muutamia
PHP

CakePHP
CodeIgniter
Symfony

Ruby
Ruby on Rails (syksyllä kurssi!)
Sinatra

Python
Django



Palvelinohjelmoinnin vaarat



Palvelinohjelmoinnin vaarat

Ohjelmalla samat oikeudet kuin
käyttäjätunnuksella

Pääsy tiedostoihin
Poisto, lisäys, muokkaus, suoritus!

Ohjelman kautta voidaan kutsua toista
ohjelmaa

Mitä tahansa!

Jaetussa ympäristössä yksi huonosti tehty
ohjelma voi viedä muilta resurssit


