
könyvet tulajdonképpen a meg-
jelenése elõtt elég jól ismertem,
ugyanis a most kiadott kötet

angol nyelvû eredetijét (Building Web
Services with Java – SAMS Publishing,
2001) már volt szerencsém elolvasni.
A magyar kiadás végigkövetése megle-
põen könnyûnek bizonyult, pedig az
eredeti kiadvány – nyelvezete, angol-
sága folytán – nem tartozik az olvasmá-
nyosabb munkák közé.
A könyv a webszolgáltatások (eredeti
nevén Web Services) 2001-es állapotáról
ad részletes képet. Egészen friss munká-
nak tekinthetõ, és õszre nem is lehetne
ennél újabb szakkönyvet a magyar
piacra dobni. A webszolgáltatások szab-
ványai azonban hétrõl hétre, hónapról
hónapra módosulnak. E fiatal, elképesz-
tõ mértékben fejlõdõ programfejlesztési
területrõl már 2002 vége felé is lehetne
olyan könyvet írni, ami a szóban forgó
könyv tartalmát több helyen megváltoz-
tatná. Például a szolgáltatásleírás nevû
verem esetében a szolgáltatás-összehan-
golás elnevezésû réteg szabványaira az
IBM és a Microsoft idõközben már közö-
sen kidolgozta az egységes Business
Process Execution nyelvet, felváltva
ezzel a WSFL-t és az Xlangot. Létrejött
a WS-I (Web Services Interoperability
Organization) nevû szervezet is, hogy
végre a teljes szabványosítás felé ve-
zesse a ma még de facto szabványnak
tekinthetõ, elsõsorban az IBM-nél és
a Microsoft.NET-nél alkalmazott megol-
dásokat. A Java oldaláról pedig mérföld-
kõnek tekinthetõ a Sun Java WSDP
(Web Services Developer Pack) nevû,
néhány hónapja napvilágot látott nagy-
szerû API-csomagja.
Ettõl függetlenül mélyreható ismere-
teket szerezhetünk a webszolgáltatások
üzenetkezelõ, leíró és feltáró szolgálta-
tásairól. Sok igazán szemléletes és a
kellõ helyen felbukkanó ábrát találha-
tunk, fõleg a „Webszolgáltatások feltárá-
sa” címû fejezet adatszerkezeti ábrái je-
lenthetnek hatékony segítséget a UDDI
megértésében. A könyv legnagyobb
erõssége az alapossága. A fejezetek igé-
nyesek, a magyarázatok világosak – író-
juk szakértelmérõl tanúskodnak. Másik
erõssége, hogy az üzleti alkalmazások,

az üzleti logika oldaláról mutatja be a
webszolgáltatások területét. Nem kell
unalmas, szikár fejezeteket olvasnunk
a SOAP-ügyfelek és -kiszolgálók mûkö-
désérõl, a szerzõk a SOAP-ot rögtön e-
üzleti környezetbe helyezik, példákkal
megtûzdelve (lásd például „A SOAP
használata e-üzleti alkalmazásokban”
címû fejezetet).

Az XML-rõl ugyanakkor egy kicsit túl
sokat és feleslegesen értekezik. Gondol-
junk arra, hogy a magyar könyvpiacon
is elég sok XML-lel foglalkozó kiadvány
található, és ezt a könyvet nem elsõsor-
ban az XML megismerése miatt fogjuk
bújni. A SOAP legújabb megvalósításá-
nak, az Axisnak viszont több hely is
juthatott volna.
Nagyon izgalmas a jövõrõl szóló utolsó
fejezet, amelyben a könyv betekintést
nyújt a szoftverügynökök, a különbözõ
szerkezetek és a webszolgáltatások ösz-
szekapcsolhatóságának gondolatvilágába.
A nagyszerû technológiai anyag egy

kicsit elnyomja az egyébként értékes
javás fejlesztõi anyagot. Hiányzik egy
webszolgáltatás teljes, egy helyen tör-
ténõ bemutatása a kódolástól a bejegy-
zésen át az alkalmazásig. Kár, hogy egy
adott téma taglalásakor a SkatesTown
nevû cég nagyon jó példának tekinthetõ
szolgáltatásának csupán részletei buk-
kannak fel. Kiváló kódrészekkel szemlél-
tetett azonban a UDDI4J programozási
felületrõl és a dinamikus keresésrõl
szóló rész a könyv vége felé.
A magyar kiadvány nyelvezetérõl, az
angol szaknyelv magyarra ültetésének
nehézségeirõl is érdemes néhány szót
ejteni. Rögtön bele lehetne kötni a web-
szolgáltatások fogalmába. A magyar
kifejezés arra utalhat, hogy itt a web
általános szolgáltatásairól van szó, ami
a web megjelenésével közel egyidõs
lehet. Ám nem ez a szó valódi értelme-
zése, a Web Services kifejezés egy prog-
ramtechnológia vagy webmodell össze-
foglaló neve, amellyel webes környezet-
ben távoli eljáráshívások által adott,
jellemzõen üzleti alkalmazásokat kezel-
hetünk, fejleszthetünk és köztük egy-
fajta kapcsolattatartást biztosíthatunk. 
Bár több kisebb-nagyobb hibát találtam
még, azért ne gondoljuk, hogy mindez
a fordítás, illetve szakmai nívó össz-
képét lényegesen befolyásolja. Mint
az írás elején említettem, egy igencsak
jól olvasható mûvel van dolgunk.
Az olyan kifejezések, mint computing
as a utility (számítógép mint eszköz),
a service discovery (szolgáltatás
feltárása), a binding (összekapcsolás)
fordítása telitalálat.
A könyv webfejlesztõknek, Java-progra-
mozóknak, tanulóknak és szakemberek-
nek, valamint minden, az Internet hát-
tere iránt érdeklõdõ olvasó számára
egyaránt ajánlható.
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Gottdank Tibor
(gottdank@ilab.sztaki.hu) informatikus
mérnök, kezdetben egy pesti kórház egyik
rendszergazdája volt, majd Berlinben
Java-fejlesztõként dolgozott. Jelenleg
a webszolgáltatások elméletével és
gyakorlatával foglalkozik az MTA-SZTAKI-
nál, valamint Java alapú fejlesztõi
projektekben vesz részt.
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