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1

1 Johdanto
Tämä seminaarityö käsittelee web-palveluita (web services). Työn tavoitteena on antaa
yleiskäsitys web-sovelluspalveluista, niiden kahdesta eri pääarkkitehtuurityylistä ja
niiden toteutukseen käytetyistä teknologioista.
Luku kaksi (2) esittelee web-sovelluspalveluita yleisesti. Luvussa käsitellään websovelluspalveluiden historiaa, määritelmiä ja käyttötarkoitusta isojen web-palveluiden
sekä REST-arkkitehtuurityylin näkökulmasta.
Luvussa kolme (3) keskitytään RPC-arkkitehtuurityyliin ja SOAP-pohjaisiin webpalveluihin sekä näihin liittyviin teknologioihin. Luvussa määritellään myös isojen
web-palveluiden käsite.
Luvussa neljä (4) käydään läpi isoille web-palveluille vaihtoehtoista RESTarkkitehtuurityyliä ja esitellään teknologioita, joita ei käytetä SOAP-pohjaisissa webpalveluissa. Luvussa esitetään myös vertailevia tilastoja.
Luku viisi (5) kertoo web-palveluiden tulevaisuudennäkymistä ja tarjoaa tilastoja webpalveluiden tämän hetken tilanteesta.
Lopuksi luvussa kuusi (6) kerrotaan yhteenveto tästä seminaarityöstä.
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2 Taustatietoa web-palveluista
Web-palveluiden idea ei ole uusi. Tässä luvussa käydään läpi web-palveluiden
historiaa ja termistön muodostumista. Lisäksi käsitellään web-palveluiden eri
määritelmiä ja käyttötarkoituksia.

2.1 Web-palveluiden historiaa
Web-palveluiden idea alkoi muodostua 1990-luvun lopulla. Idea käsitti komponenteista
koostettuja sovelluksia, jotka saataisiin helposti eri asiakas-sovellusten käyttöön
[Mul15]. Asiakas-sovellusten ja web-palvelu -komponenttien väliseen kommunikointiin
tarvittiin standardoitu menetelmä, jotta web-palveluiden konsepti toimisi. Tämän
vuoksi nykyaikaisten web-palveluiden määritteleväksi ominaisuudeksi tuli laajasti
hyväksyttyjen kommunikointi ja arkkitehtuurimalli -standardien noudattaminen.
Varhaiset web-palvelujen standardit, kuten CORBA, DCOM ja JMI, käyttivät webpalveluiden konseptia tehdäkseen etäproseduuri-kutsuja (RPC) palveluihin [Mul15].
Tällainen web-palvelujen käyttö johti usein tiukasti sidottuihin yhteyksiin, jotka eivät
käyttäneet kunnolla hyväkseen web-palveluiden mallia. Nämä varhaiset protokollat
eivät

olleet

riittäviä,

kun

monimutkaisten

ohjelmistojen

vaatimukset

yhteentoimivuuden ja joustavuuden suhteen kasvoivat.
Microsoft alkoi käyttää termiä web-palvelut vuonna 2000 kuvaamaan standardien
joukkoa, joiden avulla tietokoneet voivat kommunikoida verkon välityksellä [Jos07].
Verkolla käsitettiin tyypillisesti Internetiä, mutta kuvaus ei rajoittunut siihen. Yksi
keskeisistä standardeista oli XML (eXtensible Markup Language) ja toinen oli
Internetin ydinprotokolla HTTP (Hypertext Transfer Protocol).
Samaan aikaan kehitettiin protokollaa nimeltä SOAP (Simple Object Access Protocol),
joka käytti XML-standardia tiedon välittämiseen ja perustui HTTP ja TCP/IP
-yhteyksiin [Jos07]. Microsoft julkaisi SOAP-teknologian lisäksi kaksi muuta
standardia, WSDL:n (Web Services Description Language) ja UDDI:n (Universal
Description, Discovery, and Integration), loppuvuodesta 2000 yhteistyössä IBM:n
kanssa. XML, SOAP, WSDL ja UDDI hyväksyttiin isojen ohjelmistotalojen (Microsoft,
IBM, Sun, Oracle ja Bea) tukemana web-palveluiden standardeiksi vuoden 2000
loppuun mennessä. Näitä standardeja käsitellään tarkemmin luvussa 3.
Tämän jälkeen useat eri organisaatiot, kuten W3C (World Wide Web Consortium),
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OASIS ja WS-I (Web Services Interoperability Organization), ovat kehittäneet webpalveluiden standardeja. Standardeja on jo yli 50 (Liite 1) ja ne kattavat laajoja webpalveluiden osa-alueita tietoturvasta palveluiden hallintaan [Jos07].

Näihin

standardeihin perustuvia web-palveluita alettiin kutsua SOAP-pohjaisiksi webpalveluiksi ja isoiksi web-palveluiksi (Big Web Services) [RiR07].
Roy Fielding esitti vuonna 2000 isojen web-palveluiden rinnalle kevyemmän ja
yksinkertaisemman REST-arkkitehtuurityylin [Fie00]. Se ei saanut alkuun juurikaan
huomiota eikä sitä ole vielä hyväksytty web-palveluiden standardiksi. RESTarkkitehtuurityylin suosio palveluntarjoajien keskuudessa on kuitenkin kasvanut
tasaisesti 2000-luvun puolivälistä asti [Elk08, Hon15]. Tästä web-palveluiden
arkkitehtuurityylistä kerrotaan lisää luvussa 4.

2.2 Määritelmät
Web-palveluille

on

esitetty

useita

eri

määritelmiä

niiden

erilaisista

arkkitehtuurityyleistä johtuen [Web15].
Microsoftilla työskennellyt ja alkuperäiseen web-palvelutyöryhmään kuulunut Adam
Bosworth määritteli ACM Queue -lehden haastattelussa vuonna 2003 web-palvelun
olevan

mikä

tahansa

ohjelmistojen

välisen

kommunikaation

mahdollistava

arkkitehtuuri [McB03]. Määritelmä on epämääräinen, mutta se ei rajoita webpalveluita eri teknologioihin monien muiden määritelmien tavoin.
Nicolai Josuttis tarkensi vuonna 2007 Bosworthin määritelmää [Jos07]. Hän viittasi
web-palveluilla ohjelmistojen yhteentoimivuuden mahdollistaviin standardeihin, jotka
määrittelevät

kommunikointiin

liittyvät

protokollat

ja

palvelujen

sekä

palvelusopimusten määrittelyyn liittyvät rajapinnat.
Josuttis oli samoilla linjoilla kuin World Wide Web Consortium (W3C) vuoden 2004
määritelmässä [W3C04]:
”Web-palvelu on ohjelmisto, joka on suunniteltu tukemaan koneiden välistä
yhteentoimivuutta verkon välityksellä. Sillä on rajapinta, joka on kuvattu muodossa,
jonka koneet voivat käsitellä (WSDL). Toiset järjestelmät kommunikoivat webpalveluiden kanssa SOAP-viesteillä, jotka välitetään tyypillisesti sarjallistettuina
XML-viesteinä http-protokollaa käyttäen.”
Josuttiksen ja W3C:n määritelmät kuvaavat lähinnä isoja web-palveluja. RESTarkkitehtuurityyliin pohjautuva web-palvelu voidaan puolestaan määritellä web-
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palveluna,

joka

toteutetaan

käyttäen

HTTP-protokollaa

REST-periaatteiden

mukaisesti [Plo12]. REST-periaatteista kerrotaan enemmän luvussa 4.

2.3 Käyttötarkoitus
Määritelmien mukaisesti web-palvelut mahdollistavat eri koneiden ja ohjelmistojen
välisen

keskustelun

käytännössä

mitä

järjestelmät

-kurssin

alustariippumattomasti,

tahansa.

Tampereen

materiaalissa

joten

teknillisen

annetaan

web-palvelut

voivat

olla

yliopiston

Palvelupohjaiset

esimerkkejä

web-palveluiden

käyttötarkoituksesta [TTY15].
Web-palveluilla voidaan paketoida vanhat järjestelmät (legacy) ja mahdollistaa niiden
liittäminen uusiin järjestelmiin. Tällä tarkoitetaan, että niiden toteutusta ei tarvitse
muuttaa, vaikka ne olisivatkin eri tavalla toteutettuja kuin järjestelmät, joihin niitä
liitetään. Web-palvelua voidaan ajatella ylimääräisenä sovelluskerroksena, joka
mahdollistaa eri sovellusten välisen kommunikoinnin.
Web-palvelukonseptin käyttökohteita ovat myös erilaiset liiketoimintaprosessit. Niihin
liittyvät operaatio, kuten laskutus ja tilaukset, voidaan tarjota web-palveluina.
Web-palveluita käytetään myös muiden palvelujen etsimiseen ja hyödyntämiseen.
Esimerkiksi matkanjärjestämispalvelu voi käyttää hyväkseen palvelua, jonka avulla
etsitään halvimmat lennot kohteeseen, ja palvelua, joka etsii sopivimman hotellin
matkakohteessa.
Web-palveluja käytetään myös etäkutsujen toteuttamiseen RPC-arkkitehtuurityylin
mukaisesti (luku 3).
Web-palveluista

on

tullut

modernin

laite-lähtöisen

maailman

tietoteknisen

kommunikoinnin kulmakivi [Mer13]. Viimeisen 15 vuoden aikana kehittyneet webpalveluiden protokollat, rajapinnat ja standardit mahdollistavat eri laitealustoille
kehitettävät sovellukset, joiden avulla voimme tilata ruokaa, tarkastaa pörssikursseja
tai löytää täydellisen lahjan nopeasti, luotettavasti ja turvallisesti.
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3 Isot web-palvelut
Web-palveluiden
yksinkertaisesta

monimutkaisuus
resurssin

ja

laajuus

tarjoamisesta

vaihtelevat

monimutkaiseen

tarpeen

mukaan

ohjelmistologiikkaan.

Richardson ja Ruby jakoivat vuonna 2007 web-palvelut toteutusarkkitehtuurin
mukaan

kolmeen

eri

alaryhmään:

RPC-tyylin

(Remote

Procedure

Call)

arkkitehtuuriin, REST-tyylin arkkitehtuuriin ja näiden sekamuotoon [RiR07]. Tässä
luvussa kuvataan niistä perinteisintä eli RPC-tyylin arkkitehtuuria (myös RPCarkkitehtuurityyli, RPC-tyyli) ja siihen liittyviä teknologioita.

3.1 Etäproseduurikutsu (RPC) -arkkitehtuurityyli
RPC-arkkitehtuurityylin juuret ovat hajautettujen olioiden liikuttamisessa [FSF09].
RPC-tyyli alkoi vuosikymmeniä sitten syrjäyttää muita käytäntöjä verkon välityksellä
tapahtuvalla viestinnällä olio-pohjaisissa ohjelmistoissa. RPC-malli näkee palvelimen
joukkona

proseduureja

ja

asiakas

kutsuu

näitä

proseduureja

toteuttaakseen

tehtävänsä. Proseduurit ovat verbaalisia, joten myös RPC-tyyliin pohjautuva
mallintaminen on verbi-keskeistä. Mallinnus on eräänlainen transaktio-skripti.
SOA (Service Oriented Architecture) on tyypillinen RPC-tyylin arkkitehtuuri [FSF09].
SOAn tarkoitus on välttää eristettyjä ohjelmistoja erottamalla liiketoimintasäännöt ja
-käytännöt hajautetuiksi palveluiksi, jotka voidaan jakaa ohjelmistojen käyttöön. SOA
perustuu

ideaan

piilottaa

liiketoiminta-palvelut

ohjelmistoilta,

määrittää

palvelusopimukset (esimerkiksi WSDL, luku 3.2.3) ja rekisteröidä palvelut palveluiden
säilytyspaikkaan, josta niitä voidaan etsiä ja jakaa asiakkaille (esimerkiksi UDDI,
luku 3.2.4). Asiakas-ohjelmistot voivat etäkutsua palveluita palvelusopimusten
mukaisesti käyttämällä SOAP-sanomia (luku 3.2.2). Teoriassa näin voidaan luoda
järjestelmä, joka on helppo rakentaa, ja jota on helppo ylläpitää ja laajentaa. RPCarkkitehtuurityylin ohjelmistoja on kuitenkin kritisoitu ongelmista skaalautumisen ja
suorituskyvyn kanssa. Monissa ohjelmistoissa on paljon liiketoiminta-sääntöjä, joiden
hajauttaminen

SOAn

kehityskustannuksia.

periaatteiden

RPC-tyylin

mukaisesti

web-palveluiden

kasvattaa
monimutkaisuus

ohjelmistojen
ja

niiden

sitoutuminen tiettyyn alustaan on johtanut siihen, että useat akateemikot ovat
alkaneet kutsua niitä isoiksi web-palveluiksi.
Monimutkaista ohjelmistologiikkaa sisältävät web-palvelut perustuvat tavallisesti
RPC-arkkitehtuuriin [RiR07]. Esimerkiksi kaikki SOAP-viesteillä kommunikoivat
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web-palvelut ovat RPC-arkkitehtuurityylin mukaisia. REST-tyylin arkkitehtuurista
poiketen RPC-tyylin web-palveluilla voi olla käyttäjälle näkymätön sisäinen tila,
jolloin erilliset kutsut palveluun voivat riippua toisistaan. Palvelukutsut eivät ole
itseään kuvaileva, vaan sekä parametrit että tieto palvelulta pyydettävästä
toiminnosta, esimerkiksi metodista, lähetetään käyttäjältä piilossa. HTTP-protokollaa
käyttävässä palvelussa tämä tarkoittaa tietojen lähettämistä POST-metodilla.

3.2 SOAP-pohjaiset teknologiat
Tässä luvussa käydään läpi SOAP-pohjaisia teknologioita, jotka liittyvät RPCarkkitehtuurityylin web-palveluihin.
XML, SOAP, WSDL ja UDDI ovat teknologioita, jotka yhdessä tarjoavat web-palvelu
-sovelluksille tyyppijärjestelmän (XML), sanoma-protokollan (SOAP), rajapintojen
määrittelykielen (WSDL) ja

rekisterin web-palvelujen

julkaisemiseksi (UDDI)

[Mon03]. XML-dokumentit sisältävät kahden osapuolen välillä vaihdettavaa tietoa,
kun taas SOAP tarjoaa pakkaus ja reititys -standardin, jolla XML-dokumentteja
siirretään verkossa. WSDL kuvaa millaisia XML-dokumentteja ja SOAP-sanomia
täytyy käyttää kunkin web-palvelun kanssa. UDDI-rekisterin avulla asiakassovellukset pystyvät paikallistamaan ja pääsevät käyttämään yleisestä hakemistosta
niitä web-palveluja, joita palveluntarjoajat ovat sinne rekisteröineet. Kuva 1 ilmaisee
näiden teknologioiden välisen vuorovaikutuksen.

Kuva 1: SOAP-pohjaiset teknologiat.
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3.2.1 Tiedon muotoilu (XML)
Web-sovellukset pohjautuivat aikaisemmin laajasti HTTP ja XML -teknologioihin
[RiR07]. XML ratkaisi useassa paikassa esiintyneen teknologiavaatimuksen tiedon
muotoilusta [BHM04]. Se tarjosi standardin, joustavan ja luonnostaan laajennettavan
tavan täyttää kyseinen vaatimus. XML mahdollisti web-palveluiden tarvitsemien
useiden eri teknologioiden käyttöönoton.
Web-palveluiden teknologiat käyttävät XML-määrittelyitä laajasti eri tarkoituksiin.
XML-teknologiaa käytetään tiedon muotoilussa, sarjallistamisessa ja muuntamisessa
[New02].

Web-palvelut

voivat

kommunikoida

vaihtamalla

muotoiltuja

XML-

dokumentteja, jotka kuljettavat tietoa.
XML-teknologian tärkeitä puolia RPC-arkkitehtuurityylin ja isojen web-palveluiden
tarkoitukseen ovat sen syntaksi ja XML-datajoukko (Infoset), XML-skeema (Schema) ja
XML-nimiavaruudet (Namespaces) -konseptit [BHM04].
abstraktin

datajoukon,

joka

sisältää

osan

XML-datajoukko kuvaa

XML-dokumentista

saatavasta

informaatiosta ja niiden suhteet toisiinsa. XML-skeema puolestaan kuvaa metakielen
XML-dokumenttien rakenteen ja tietotyyppien määrittelemiseen. XML-nimiavaruudet
-konseptin avulla voidaan elementit ja määritteet tunnistaa yksikäsitteisesti.
Suurin XML-teknologian tarjoama hyöty web-palveluille on se, että tietotyypit ja
-rakenteet eivät ole sidoksissa palveluiden toteutustapoihin [New02].

3.2.2 SOAP-standardi
Brennan Spies kirjoitti vuonna 2008 esittelyn web-palveluiden teknologioista [Spi08a].
Hän alusti SOAP-standardin esittelyn sanoilla ”Alussa oli... SOAP”. Tällä hän
tarkoitti, että modernien web-palveluiden ajanjakson voidaan katsoa lähteneen SOAPstandardin määrittelystä.
Sopimattomasti nimetty SOAP-standardi kehitettiin Microsoftilla 90-luvun lopulla. Se
suunniteltiin alusta- ja kieliriippumattomaksi vaihtoehdoksi CORBA ja DCOM
-väliohjelmistoille (middleware) [Spi08a].

SOAP 1.0 standardoitiin vuonna 1999 ja

vuoden 2000 versio 1.1 muodosti nousevien web-palvelu -teknologioiden sydämen.
Nykyinen versio 1.2 viimeisteltiin vuonna 2005.
Vaikka SOAP 1.2 ei enää määrittele termiä SOAP kirjainlyhenteenä, niin termistä on
olemassa kaksi eri laajennusta, jotka kuvastavat eri tapoja tulkita teknologiaa
[BHM04]. Yleisessä tapauksessa SOAP-termiä käytetään akronyyminä sanoille
Service Oriented Architecture Protocol. Tällöin SOAP-sanoma edustaa tietoa, joka
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tarvitaan

palvelukutsuun

tai

kutsun

tulosten

kuvaamiseen,

ja

se

sisältää

palvelurajapinnan määrityksen. Kun taas käytetään vaihtoehtoista SOAP RPC
-esitysmuotoa, niin SOAP-termiä käytetään akronyyminä sanoille Simple Object
Access Protocol. Silloin SOAP-sanoma edustaa etäproseduurin kutsua ja välitettävien
parametrien sarjallistamista.
SOAP 1.2 tarjoaa standardin, laajennettavan ja koostettavan viitekehyksen XMLsanomien vaihtamiseen ja pakkaamiseen yhdessä web-palveluiden kuvaskielen WSDL
ja XML-skeeman kanssa [BHM04]. SOAP-sanomia voidaan kuljettaa useiden
tietoverkon protokollien (HTTP, SMTP, FTP, RMI/IIOP) tai sen oman sanomavälitysprotokollansa välityksellä. Lisäksi SOAP 1.2 -standardi määrittelee kolme valinnaista
komponenttia:

joukon

koodaus-sääntöjä

(encoding)

sovellusten

määrittelemien

tietotyyppien ilmaisemiseksi, käytännön esittää etäproseduurikutsuja ja niiden
vastauksia sekä joukon sääntöjä HTTP/1.1 -teknologian käyttämiseen.
SOAP 1.2 suunniteltiin laajennettavaksi, siten että muita standardeja voidaan
yhdistää siihen. Näitä standardeja on syntynyt useita (Liite 1) ja niihin viitataan usein
kollektiivisesti merkinnällä WS-*. WS-standardeja ovat esimerkiksi WS-Addressing,
WS-Policy, WS-Security, WS-Federation, WS-ReliableMessaging ja WS-Coordination.
Lista on pitkä. SOAP 1.2:n paljon huomiota saanut monimutkaisuus tuleekin suureksi
osaksi sen ympärille kehittyneiden WS-standardien kirjosta [Spi08a]. Täytyy
kuitenkin huomioida, että näistä standardeista täytyy käyttää vain niitä, joita todella
tarvitaan.
SOAP-sanomien perusrakenne on muiden sanoma-formaattien kaltainen (kuten
esimerkiksi HTML:n). Siihen kuuluu otsikko <header> ja runko <body>. SOAP 1.2:n
tapauksessa se näyttää esimerkiksi tältä [Spi08a]:
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
<env:Header>
<!-- Otsikkotiedot tanne -->
</env:Header>
<env:Body>
<!-- Runko tai tietosisalto tanne, <Fault>, jos virhe tapahtuu -->
</env:Body>
</env:Envelope>

SOAP <Envelope>-elementti on pakollinen juuri-elementti SOAP-sanomassa. Tämä
elementti määrittelee XML-dokumentin SOAP-sanomaksi [W3S15].
SOAP

<Header>-elementti

sovelluskohtaista

tietoa

on

valinnainen

SOAP-sanomasta

SOAP-sanomassa.

(esimerkiksi

Se

sisältää

oikeustarkastuksia

tai

9
maksutietoja). Jos <Header>-elementti on mukana sanomassa, niin sen täytyy olla
<Envelope>-elementin ensimmäinen lapsi-elementti [W3S15]. SOAP käyttää erityisattribuutteja

soap-envelope

<Header>-elementissä.

-nimiavaruudessa

Näistä

tärkein

laajennuselementtien
on

hallintaan

mustUnderstand-attribuutti.

Oletusarvoisesti SOAP-sanoman vastaanottaja voi turvallisesti sivuuttaa <Header>elementin lapsi-elementit, jollei niiden mustUnderstand-attribuutin arvo ole ”true”.
Kyseistä attribuuttia käytetään esimerkiksi sanomien oikeustarkastuksissa [Spi08a].
SOAP <Body>-elementti on pakollinen SOAP-sanomassa. Elementti sisältää SOAPsanoman varsinaisen tietosisällön, joka on tarkoitettu lopulliseen määränpäähän
(endpoint) [W3S15]. Tietosisältö on määritelty WSDL-kuvauksen <Message>-osiossa.
Virheen sattuessa <Body>-elementin lapsi-elementtinä palautetaan yksi <Fault>elementti [Spi08a].
SOAP

<Fault>-elementti

on

standardi

elementti

virheenkäsittelyyn.

<Fault>-

elementin rakenne näyttää tältä [Spi08a]:
<env:Fault xmlns:m="http://www.example.org/timeouts">
<env:Code>
<env:Value>env:Sender</env:Value>
<env:Subcode>
<env:Value>m:MessageTimeout</env:Value>
</env:Subcode>
</env:Code>
<env:Reason>
<env:Text xml:lang="en">Sender Timeout</env:Text>
</env:Reason>
<env:Detail>
<m:MaxTime>P5M</m:MaxTime>
</env:Detail>
</env:Fault>

Esimerkit kokonaisista SOAP 1.2 -standardin SOAP-palvelukutsusta ja kutsun
vastauksesta ovat liitteessä 2.

3.2.3 Web-palveluiden kuvauskieli WSDL
Palvelun ja sitä käyttävien osapuolten välinen sopimus (tai rajapinta) on tärkeä osa
jokaista web-palvelua [Spi08b]. Tämä sopimus voidaan kuvata web-palveluiden
kuvauskielellä WSDL. WSDL on XML-sanasto, jota käytetään kuvaamaan SOAPpohjaisia web-palveluita [RiR07]. WSDL-tiedoston lataamisen jälkeen asiakas-sovellus
tietää mitä web-palvelun metodeja se voi kutsua, mitä parametreja kutsuttavat
metodit hyväksyvät, ja mitä tietotyyppejä ne palauttavat. Lähes jokainen SOAP-
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pohjainen web-palvelu käyttää WSDL-tiedostoja ja useimpia näistä palveluista olisi
vaikea käyttää ilman niitä.
WSDL-kuvauskielestä tuli tärkeä osa SOAP-teknologioita heti sen version 1.1 esittelyn
jälkeen vuonna 2001 [Spi08b]. Tämä tapahtui siitä huolimatta, että W3C ei
hyväksynyt sitä standardiksi. Vuonna 2007 julkistettu WSDL 2.0 on ainoa virallisesti
hyväksytty standardi WSDL-kuvauskielestä.
WSDL-kuvauksilla on useita käyttötarkoituksia, kuten visualisointi työkalujen
kanssa, vuorovaikutus muiden määritelmien kanssa, koodin automaattinen generointi
ja palveluntarjoajan ja asiakas-sovelluksen välisen korkean tason sopimuksen
pakottaminen [Spi08b]. WSDL on myös olennainen osa UDDI-rekisteriä (luku 3.2.4),
sillä se on kieli, jota UDDI käyttää [Wsd15].
WSDL-dokumentilla on kolme (3) tarkoitusta web-palveluiden kuvaamisessa. Se kuvaa
abstraktin XML-pohjaisen määritelmän web-palvelun sisällöstä, määrittelee miten
web-palveluun päästään käsiksi ja missä web-palvelu sijaitsee [Egl15]. WSDL
määrittelee skeeman, jonka ilmentymä SOAP-sanoma on.
WSDL 2.0

-dokumentti jaetaan

kahteen osaan,

jotka erottuvat kuvasta

2.

Ensimmäinen osa on abstrakti rajapintakuvaus (abstract interface description) ja
toinen on konkreettisen rajapinnan toteutus-osa (concrete interface implementation)
[Egl15].

Kuva 2: WSDL:n osat ja elementit.
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WSDL 2.0 -dokumentin rakenne on seuraavanlainen [Egl15]:
<description>
<documentation>
...
</documentation>
<types>
tyyppimääritelmät...
</types>
<interface>
<fault ... />
<operation ...>
<input ... />
<output ... />
<outfault ... />
</operation>
...
</interface>
<binding>
...
</binding>
<service>
<endpoint ... />
</service>
</description>

<Description>-elementti on dokumentin juuri-elementti ja se sisältää kaikki muut
elementit sekä nimiavaruus-esittelyt. Attribuutti targetNamespace ilmaisee WSDLtiedostossa määritellyn web-palvelun nimiavaruuden.
<Types>-elementti sisältää käyttäjän määrittelemät tietotyypit. WSDL käyttää XMLskeemaa määrittelemään tyypit.
<Interface>-elementti

sisältää

web-palvelun

abstraktin

määritelmän

ilman

yksityiskohtia missä ja miten palvelua tarjotaan. Elementti kuvaa web-palvelun
tarjoamat operaatiot ja mahdolliset virheet.
<Binding>-elementti määrittelee konkreettisen sanoma-muotoilun ja siirto-protokollan
(kuinka palveluun päästään käsiksi). <Binding>-elementti täytyy määritellä jokaiselle
rajapinnan operaatiolle.
<Service>-elementti määrittelee missä palvelu sijaitsee. <Service>-elementti sisältää
yhden rajapinta-attribuutin, joka määrittelee abstraktin rajapinnan, jonka palvelu
toteuttaa. Lisäksi <Service>-elementti sisältää yhden tai useamman määränpään
(endpoint), mistä tähän rajapintaan päästään käsiksi.

12

3.2.4 Palveluhakemisto UDDI
UDDI on XML-pohjainen standardi, jonka avulla web-palveluja voidaan kuvata,
julkaista ja etsiä, mutta se ei rajoitu pelkästään web-palvelujen kuvaamiseen. UDDIpalveluhakemistoa voidaan käyttää kuvaamaan mitä tahansa palvelua yksittäisestä
web-sivusta tai sähköpostiosoitteesta aina monimutkaisiin isoihin web-palveluihin
[Udd15]. Kommunikointi UDDI-palveluhakemiston kanssa tapahtuu SOAP, CORBA
tai RMI -protokollien kautta. UDDI käyttää WSDL-teknologiaa kuvaamaan webpalveluiden rajapintoja ja se on yksi isojen web-palvelujen perusstandardeista. Se
määrittelee hajautetun rekisterin web-palveluille ja on alustariippumaton sekä avoin
viitekehys.
UDDI kehitettiin moderneja haku-koneita (Google, Yahoo, Bing) vastaavaksi
yleismaailmalliseksi

liiketoiminta-palveluiden

rekisteriksi,

josta

palveluja

voi

paikantaa eri kriteereillä [Egl15]. Palvelimia, jotka tarjoavat julkisen UDDI-rekisterin
ja haku-palvelun, kutsutaan solmuiksi (nodes).
UDDI-rekisterin elementteihin, nimeltään valkoiset sivut (White Pages), keltaiset
sivut (Yellow Pages) ja vihreät sivut (Green Pages), voidaan tallentaa kolmea eri
tyyppistä tietoa [Udd15]. Valkoiset sivut sisältävät palveluntarjoajan yritystason
perustietoa, kuten yritystunnuksen, nimen, osoitteen ja puhelinnumeron. Keltaiset
sivut puolestaan sisältävät tarkempaa tietoa yrityksestä. Keltaiset sivut käyttävät
teollisuuden hyväksymiä kategorisointi-skeemoja ja erinäisiä koodeja yrityksen
luokitteluun ja kuvaamiseen. Vihreät sivut tarjoavat elementin palveluntarjoajan webpalvelujen kuvaamiseksi.
UDDI-hakemistossa (vihreät sivut) on kaksi osiota web-palvelujen kuvaamiseksi.
Ensimmäisessä osiossa (tModel) on rekisteri kaikelle web-palvelun metadatalle
sisältäen osoittimen WSDL-kuvauksen palvelusta. Toisessa osiossa (businessService)
on joukko WSDL:n porttityyppi-määrityksiä rekisterin muokkausta ja siitä etsimistä
varten. Kuvasta 3 nähdään, kuinka WSDL 2.0 -dokumentin osat sijoittuvat UDDIrekisteriin.
UDDI-rekisteri tarjoaa kaksi ohjelmointirajapintaa rekisterin käyttöä varten [AFP09].
Kysely-ohjelmointirajapinnan

kautta

rekisteristä

saadaan

tietoa

ja

julkaisu-

ohjelmointirajapintaa käytetään tiedon tallentamiseen. Julkaisu-rajapinnan käyttö
vaatii tarvittavat oikeudet.
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Kuva 3: WSDL 2.0 -dokumentin osien sijoittuminen UDDI-rekisteriin.
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4 REST-arkkitehtuurityyli
REST (REpresentational State Transfer) ei ole standardi, joten esimerkiksi W3C ei
suosittele REST-arkkitehtuurityyliä [Elk08]. Vaikka REST-viitekehyksiä on olemassa,
niin REST-arkkitehtuurityyli on niin yksinkertainen, että sellaisen voi tehdä itse
standardien kirjastojen avulla eri ohjelmointikielillä.
Roy T. Fielding määritteli REST-arkkitehtuurityylin tohtorin väitöskirjassaan vuonna
2000 [Fie00]. Fielding osallistui HTTP 1.0 -protokollan suunnitteluun ja oli myös
HTTP 1.1 -protokollan pääarkkitehti sekä URI (Uniform Resource Identifier)
-syntaksin laatija. Fielding näki REST-arkkitehtuurityylin keinona auttaa webin
peruskonseptien ymmärtämisessä.
REST-arkkitehtuurityyli eroaa huomattavasti RPC-arkkitehtuurityylistä muutenkin
kuin abstraktien periaatteidensa puolesta. REST-tyylissä palvelin on eroteltu joukoksi
resursseja [FSF09]. Resurssi on nimellinen konsepti, joten REST-arkkitehtuurityylin
mallintaminen on substantiivi-keskeistä eli puhutaan sovellusalueen käsitemallista.
Kuva 4 antaa käsityksen REST-arkkitehtuurista. Asiakas-sovellus ja palvelin
kommunikoivat yhtenäisen rajapinnan kautta ja vaihtavat resurssin esitystapaa
tilattoman vuorovaikutuksen aikana.

Kuva 4: REST-arkkitehtuuri.

4.1 REST-käsite
Ymmärtääkseen REST-käsitteen, täytyy ymmärtää myös resurssin, esitystavan ja
tilan määritelmät webissä [FSF09].
Resurssi voi olla fyysinen olio tai abstrakti käsite. Niin kauan kuin jokin asia itsessään
on tarpeeksi tärkeä, että siihen voi viitata, niin sitä voidaan käsitellä resurssina. Eli
resurssi voi olla mikä tahansa asia. Yleensä resurssi on jotakin, joka voidaan tallentaa
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tietokoneelle ja se voidaan esittää bittivirtana.
Esitystapa on mitä tahansa hyödyllistä tietoa resurssin tilasta. Resurssilla voi olla
useita eri esitystapoja, eivätkä ne rajoitu mihinkään tiettyyn teknologiaan [FSF09].
JSON (JavaScript Object Notation), XML, HTML ja YAML ovat suosittuja
esitystapoja, mutta mitä tahansa kelvollista mediaa voidaan käyttää tiedon esitykseen
[Plo12].
REST käsittelee kahta erityyppistä tilaa [FSF09]. Ensimmäinen on resurssin tila,
mikä on tietoa resurssista. Toinen on sovelluksen tila, mikä on tietoa polusta, jonka
asiakas-sovellus on kulkenut sovelluksen läpi. Resurssin tila pysyy palvelimella ja
sovelluksen tila säilyy ainoastaan asiakas-sovelluksessa.
REST-arkkitehtuurityyli
Kokonaisuudessaan

tarjoaa

näiden

joukon

rajoitteiden

arkkitehtuurisia

soveltaminen

korostaa

rajoitteita.
komponenttien

skaalautuvuutta, rajapintojen yleisyyttä, komponenttien itsenäistä käyttöönottoa ja
välittäjä-komponenttien (intermediary components) käyttöä web-palvelujen apuna
[FSF09].

REST-arkkitehtuurityylin

selityksineen

taulukossa

1.

avainrajoitteet

Avainrajoitteista

ja

periaatteet

keskeisin,

on

REST-tyylin

lueteltu
muista

arkkitehtuurityyleistä erottava rajoite, on yhtenäinen rajapinta [Fie00]. Yhtenäinen
rajapinta jakaantuu neljään alirajoitteeseen: resurssien tunnistaminen, resurssien
manipulointi esitysten (representations) kautta, itsensä kuvaavat viestit sekä
hypermedian käyttö sovelluksen tilakoneena.
Rajoite/periaate

Selitys

Asiakas-palvelin

Sovelluksen toiminnallisuus on jaettu kahteen alueeseen,

(client-server)

joista toinen on asiakkaan ja toinen palvelimen vastuulla.
Asiakas ja palvelin jakavat yhtenäisen rajapinnan.

Tilattomuus

Palvelut pysyvät tilattomina asiakas-palvelin -session aikana.

(stateless)

Tilaa ei tallenneta palvelimelle.

Välimuisti (cacheable) Palvelimen vastausviestissä on mukana tieto siitä, voidaanko
vastauksen sisältämä data tallentaa välimuistiin. Asiakassovellukset voivat käyttää vastausviestin uudelleen.
Kerroksittainen

Järjestelmä voi muodostua useista arkkitehtuurikerroksista.

järjestelmä (Layered
system)
Ladattava koodi (code Palvelimella on mahdollisuus laajentaa asiakassovelluksen
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on demand)

toiminnallisuutta lähettämällä vastauksen mukana koodia,
joka ajetaan asiakaspäässä.

Yhtenäinen rajapinta

Yhtenäinen rajapinta on ohjelmistokehityksen periaate

(Uniform interface)

komponentin rajapinnan yleistyksestä. Se on tekninen
sopimus asiakkaan ja palvelimen välillä.
Taulukko 1: REST-periaatteet ja rajoitteet.

Rajoitteiden joukosta havaitaan, että REST-arkkitehtuurityyliin pohjautuva palvelu
koostuu kolmesta osasta: resursseista, resurssien esitystavoista ja itsensä kuvaavista
viesteistä. REST-tyylin palvelut ovat itse asiassa kokoelmia resursseja, joilla on
esitystapoja, ja joihin päästään käsiksi HTTP-protokollan metodeilla [Plo12]. RESTperiaatteen huomio on resursseissa, joihin viitataan globaalilla URI (Uniform Resource
Identifier) -tunnisteella.
WWW (World Wide Web) pohjautuu HTTP-protokollaan ja sitä voidaan monella tapaa
katsoa REST-pohjaiseksi arkkitehtuurityyliksi. Useat Internetin osa-alueet vastaavat
ominaisuuksiltaan REST-arkkitehtuurityyliä. REST-sovellukset käyttävät HTTPpyyntöjä lähettääkseen, lukeakseen ja poistaakseen tietoa [Elk09]. Tämä tapahtuu
HTTP-protokollan standardi-metodeilla POST (luonti/create), GET (luku/read), PUT
(päivitys/update) ja DELETE (poisto/delete). POST-metodia voidaan käyttää myös
lukemiseen, jolloin viestin pituusrajoituksia ei ole [Plo12]. Esimerkki REST-tyylisestä
kutsusta ja vastausviestistä on liitteessä 3.
REST ei tarjoa WS-* -teknologioiden tapaan tietoturva-ominaisuuksia, salausta eikä
session hallintaa, mutta niitä voi lisätä HTTP-protokollan päälle [AFP09]. Esimerkiksi
käyttäjätunnus-salasana

-yhdistelmää

(token)

voidaan

käyttää

tietoturvan

parantamiseksi ja REST-palveluita voidaan käyttää HTTPS-protokollan kautta
salauksen varmistamiseksi.

4.2 Vaihtoehtoisia teknologiaratkaisuja
REST-periaatteiden mukaisesti REST-pohjaisissa sovelluksissa ei rajoituta tiedon
muotoilussa

pelkästään

XML-teknologiaan

[Plo12].

REST-pohjaisissa

web-

sovelluksissa ei myöskään ole tarpeen käyttää WSDL-teknologiaa palveluiden
kuvaamiseen.

Tässä

luvussa

vaihtoehtoihin: JSON ja WADL.

tutustutaan

edellä

mainittujen

teknologioiden
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4.2.1 Tiedon muotoilu (JSON)
JSON (JavaScript Object Notation) on avoin ja tekstipohjainen tiedonvälityksen
formaatti. JSON-standardin määritteli Douglas Crockford vuosituhannen alussa.
Kuten XML, se on ihmisen luettavissa, alustariippumaton ja sille on olemassa useita
toteutuksia. JSON-standardin mukaisesti muotoiltu tieto on kevyttä ja sen parsiminen
JavaScript-toteutuksilla

on

helppoa.

Selaimet

ovat

tukeneet

JSON-viestien

jäsentämistä natiivisti JSON.parse() -metodilla jo vuodesta 2010 asti [JSO15]. JSONstandardia voidaan käyttää lähes kaikissa tapauksissa, joissa sovellusten täytyy
muuttaa tai tallentaa rakenteista tietoa tekstiksi.
JSON luotiin JavaScriptin object literal -notaation osajoukosta [AzM07]. Vaikka
syntaksi, jonka JavaScript hyväksyy literal-arvoille, on joustava, niin JSONstandardissa on paljon tiukemmat säännöt. Tästä on esimerkkinä merkkijonojen
käsittely, johon on JSON-standardissa tarkat säännöt.
JSON on tunnettu yksinkertaisuudestaan. JSON-standardin mukaisesti muotoiltu
sanoma muodostuu yhdestä huipputason (top-level) oliosta tai taulukosta. Taulukkoelementit ja olioiden arvot voivat olla olioita, taulukoita, merkkijonoja, numeroita,
Boolean-arvoja (true ja false) tai null.
Web-palvelut käyttävät JSON-formaattia tarjotakseen julkista dataa. Esimerkki
JSON-formaatin käytöstä web-palveluiden yhteydessä on liitteessä 3. JSON-formaatin
muita käyttötarkoituksia ovat esimerkiksi käyttö rikkaiden Internet-sovellusten (rich
Internet Application) viestinvälitys-formaattina selain-laajennusten ja palvelimien
välillä sekä rakenteellisen tiedon sarjallistamisessa ja lähettämisessä [JSO15]. Lisäksi
JSON-formaattia käytetään paljon mobiili-sovelluksissa [KFB14]. Kuvasta 5 nähdään
JSON-formaatin suosion nousua verrattuna XML-formaattiin programmableweb.comsivuston tilastoista vuodelta 2013 [Mus14]. Tilastoista nähdään selvästi, että JSON on
viime vuosina haastanut XML-formaatin suosituimpana tiedon muotoilun standardina.
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Kuva 5: Ohjelmistorajapintojen tuki JSON ja XML-formaateille.

4.2.2 Web-sovellusten kuvauskieli WADL
Web-sovellusten kuvauskieli WADL (Web Application Description Language) on
alusta-

ja

kieliriippumaton

XML-sanasto,

jota

käytetään

kuvaamaan

REST-

arkkitehtuurityylin web-palveluja [RiR07]. Aivan kuten WSDL-tiedostojen kanssa,
asiakas-sovellus voi ladata WADL-tiedoston, jonka avulla se pääsee käsiksi vastaavan
web-palvelun toiminnallisuuteen. WADL on REST-arkkitehtuurityylin vastine SOAPpohjaiselle

WSDL-teknologialle

[Wik15].

WADL mallintaa

palvelun

tarjoamat

resurssit ja niiden väliset suhteet ja sen on tarkoitus yksinkertaistaa WWW:n HTTParkkitehtuuriin pohjautuvien web-palveluiden uudelleenkäyttöä. Sun Microsystems
lähetti WADL-esityksen W3C-yhtymälle
standardoimassa esitystä.

vuonna 2009,

mutta yhtymä ei ole
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Palvelut kuvataan WADL-teknologialla käyttämällä joukkoa <resource>-elementtejä.
Jokainen <resource>-elementti sisältää <param>-elementtejä kuvaamaan palvelun
syötteitä

ja

<method>-elementtejä

kuvaamaan

resurssin

palvelupyyntöjä

ja

vastausviestejä. <request>-elementti määrittelee miten syöte esitetään, minkä
tyyppiset

parametrit

ovat

pakollisia

ja

mitä

HTTP-otsikkotietoja

tarvitaan.

<response>-elementti puolestaan kuvaa esitystavan palvelun vastausviestille ja
toiminnan

virheiden

tapahtuessa.

WADL-dokumentti

kirjaston

kirjojen

haku-

palvelusta näyttää esimerkiksi tältä [Nur15]:
<application xmlns="http://wadl.dev.java.net/2009/02">
<resources base="http://example.com/api">
<resource path="books">
<method name="GET"/>
<resource path="{bookId}">
<param required="true" style="template" name="bookId"/>
<method name="GET"/>
</resource>
</resource>
</resources>
</application>

Koska REST-arkkitehtuurityylin palveluilla on yksinkertaiset rajapinnat, niin WADL
ei ole läheskään niin tarpeellinen niille kuin WSDL on RPC-arkkitehtuurityylin
palveluille [RiR07]. Tämä on myös yksi syy sille, että WADL-dokumenttien käyttö ei
ole yleistynyt. Toinen syy löytyy verkosta itsestään, koska teoriassa HTTPprotokollassa on jo kuvausmekanismit, joita on mahdollista käyttää [KFB14]. Lisäksi
uudet yritykset kuvauskielistä (Swagger ja OData) ovat saaneet enemmän huomiota
viime vuosina kuin WADL.
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5 Tulevaisuus
Web-palveluiden tulevaisuus näyttää mielenkiintoiselta. SOAP-pohjaiset teknologiat
ovat edelleen laajasti käytössä ja niitä kehitetään myös jatkossa yritysten sisällä
[KFB14]. Julkisissa rajapinnoissa niiden käyttö on vähentynyt huomattavasti, mutta
niille löytyy edelleen merkittäviä käyttötarkoituksia. Yksi merkittävimmistä SOAPteknologioiden ylläpitäjistä julkisella puolella on eBay. SOAP-teknologioita käytetään
myös tulevaisuudessa useissa turvallisuutta ja luotettavuutta vaativissa websovelluksissa.
Vaikka SOAP-teknologioihin ja RPC-arkkitehtuurityyliin pohjautuvia sovelluksia vielä
kehitetäänkin, niin suurin osa uusista web-palveluista toteutetaan eri teknologioilla.
Syyt tähän muutokseen ovat selkeät. SOAP-teknologioiden monimutkaisuus teki niistä
epäsuosittuja

kehittäjien

keskuudessa,

kun

taas

HTTP-pohjaisten

ohjelmointirajapintojen (API) yksinkertaisuus vetää kehittäjiä puoleensa ja tekee
niistä ensisijaisen vaihtoehdon. Toinen merkittävä syy on mobiili-sovellusten suosion
nousu. Android ja iOS -kehitystyövälineet tukevat laajasti JSON ja HTTP
-teknologioita, mutta tarjoavat vain vähän tukea SOAP-teknologioille. Lisäksi RESTarkkitehtuurityylin ja REST-periaatteiden parempi ymmärtäminen on nostanut
REST-sovellusten suosiota. Web-palveluiden osalta puhe onkin kääntynyt palvelusuuntautuneesta arkkitehtuurista (SOA) resurssi-suuntautuneeseen arkkitehtuuriin
(ROA) ja isoista web-palveluista mikro-palveluihin [KFB14, Fow15]. Kuvasta 6
nähdään

programmableweb.comin

tilasto

maaliskuulta

2014

web-palveluiden

ohjelmointirajapintojen jakautumisesta eri tyyleihin [Hon15].

Kuva 6: Ohjelmointirajapintojen jakautuminen, maaliskuu 2014.
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Mallit, jotka edistävät webin ekosysteemiä, menestyvät hyvin ohjelmointirajapintojen
uudelleenkäytössä. Näistä esimerkkeinä ovat REST-mallit ja OAuth Security.
Nousussa oleville malleille on yhteistä REST-periaatteiden käyttö, mutta ne myös
laajentavat niitä uusilla ominaisuuksilla. Tällä laajennetulle REST-periaatteiden
kokonaisuudelle on ehdotettu englanninkielistä termiä Webfulness. Tulevaisuuden
web-palveluilta odotetaan seuraavia ominaisuuksia: REST-periaatteiden käyttöä
(yhtenäinen rajapinta, HATEOAS, linkitetty data, jne), ajattelua ohjelmointirajapintalähtöisesti (API-first), hallittavuutta (hyvä dokumentointi, versiointi, löydettävyys),
yleistä tunnistautumismekanismia (Federal Identity) ja automatisointia (linkitetyn
datan ja linkitettyjen palvelujen käyttöönotto) [KFB14]. Kuvasta 7 nähdään Google
Trends -haun tulos SOAP API ja REST API -termeille ja se vahvistaa edellä kuvattuja
tulevaisuudennäkymiä [Hon15].

Kuva 7. Google Trends -haku termeille 'soap api' ja 'rest api'.
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6 Yhteenveto
Web-palvelut voivat hyvin. Teknologinen kehitys on jatkunut niiden osalta jo 15 vuotta
ja se jatkuu edelleen.
Vaikka SOAP-pohjaiset teknologiat ovat jääneet REST-arkkitehtuurityylin suosion
varjoon, niin molemmille tyyleillä löytyy omat käyttötarkoituksensa. Työkalutuki webpalveluiden kehittämiseksi on hyvä molempien arkkitehtuurityylien osalta, joten
arviointi käytettävistä teknologioista on tehtävä liiketoimintavaatimusten ja valittujen
viitearkkitehtuurien pohjalta.
Mobiili-palveluiden ja RIA-sovellusten yleistyminen vaikuttaa web-palveluiden tyyliin
ja ohjaa tällä hetkellä kehitystä web-palveluiden teknologioissa.
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Liite 1. WWW-sovelluspalveluiden standardit

Lähde: http://en.kioskea.net/faq/1066-programming-standards-for-webservices
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Liite 2. SOAP-esimerkki
http://www.ajaxonomy.com/2008/xml/web-services-part-1-soap-vs-rest:
Kutsuviesti:
GET /StockPrice HTTP/1.1
Host: example.org
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: nnn
<?xml version="1.0"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:s="http://www.example.org/stock-service">
<env:Body>
<s:GetStockQuote>
<s:TickerSymbol>IBM</s:TickerSymbol>
</s:GetStockQuote>
</env:Body>
</env:Envelope>

Vastaus:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/soap+xml; charset=utf-8
Content-Length: nnn
<?xml version="1.0"?>
<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
xmlns:s="http://www.example.org/stock-service">
<env:Body>
<s:GetStockQuoteResponse>
<s:StockPrice>45.25</s:StockPrice>
</s:GetStockQuoteResponse>
</env:Body>
</env:Envelope>
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Liite 3. REST-esimerkki
http://www.ajaxonomy.com/2008/xml/web-services-part-1-soap-vs-rest:
XML-kutsuviesti:
GET /StockPrice/IBM HTTP/1.1
Host: example.org
Accept: text/xml
Accept-Charset: utf-8

XML-vastaus:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: nnn
<?xml version="1.0"?>
<s:Quote xmlns:s="http://example.org/stock-service">
<s:TickerSymbol>IBM</s:TickerSymbol>
<s:StockPrice>45.25</s:StockPrice>
</s:Quote>
http://www.slideshare.net/jmusser/open-apis-whats-hot-whats-not-12506063:

JSON-kutsuviesti:
GET /StockPrice/IBM HTTP/1.1
Host: example.org
Accept: application/json
Accept-Charset: utf-8

JSON-vastaus:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: nnn
{
”TickerSymbol”: ”IBM”,
”StockPrice”: 45.25
}

Lisää esimerkkejä on esimerkiksi osoitteessa: http://json.org/example

