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1. Inleiding
mijn laatstejaar als student Informatica aan de Rijks Universiteit Gronmgen werd van me verlangd
om een a1tudeeropdracht te maken. 1k heb ervoor gekozen om deze opdracht te doen bij een extem (ICT)
bediijf, in plants van intern bij de RU.G.. De reden hiervoor was bekend te raken met de arbeidsmarkt, waar 1k
me later in zou willen begeven. Het externe bedrijfwerd C.M.G. Noord Nederland, waar 1k van 1-9-2000 tot 15-2001 mijn afstudeeropdracht zou gaan lopen.
Gedurende

Gedurende deze tijd wou 1k me bezig houden met het maken van een concreet product, dus met met een
onderzoek. Gezien mijn kennis van een aantal programmeertalen en databases, werd gekozen voor een product,
die onder andere ontwikkeld zou worden met behulp van Java en Oracle.
Dc ontwikkeling van het product zou ilc meemaken vanafhet idee tot het elndproduct, waardoor 1k mijn kennis
zo veel mogelijk zou kunnen gebruiken en eventueel verbeteren. Ook zou dit een unieke kans zijn om dit gehele
proces te zien en mee te maken.
Van dit hele proces, het samen met de opdrachtgever bedenken van een product, tot het realiseren van ditzelfde
product, is dit het versiag. Gedurende dit verslag wordt geprobeerd weer te geven, hoe de ontwikkeling heeft
plaatsgevonden en hoe bepaalde beslissingen tot stand zijn gekomen. Hiemaast zal op bepaalde zaken dieper
ingaan, om ook achterliggende theoretische aspecten te belichten.
Ten eerste zal uitgelegd worden wat BusiPoint precies is. Waarom is het zo bijzonder? Wet onderscheidt het van
de van alle andere Internet applicaties? Hierna zal kort verteld worden, waarop gelet moest worden om bet
programxna zo voor elkaar te kunnen krijgen, met andere woorden wet de aandachtspunten waren bij de
ontwlkkeling. Vervolgens zal de gebruikte ontwikkelomgeving, Java Server Pages, uitgelegd worden en wat dat
is en hoe het in BusiPoint tot zijn recht is gekomen.
Na deze basiskennis over wat BusiPoint is en wet Java Server Pages zijn, zal dieper ingegaan worden op hoe we
de eerder genoemde aandachtspunten in BusiPoint hebben behandeld. Als laatste zal nog getoond worden hoe
het realiseren van BusiPoint tot stand is gekomen, dus hoe het project aangepakt is (hoofdstuk 11) en hoe het
bijbehorende datamodel tot stand is gekomen (hoofdstuk 12).
Tot slot zullen In hoofdstuk 13 de conclusies die te trekken zijn uit dit versiag opgenoemd worden. Hierbij is te
denken aan of het project correct is aangepakt en of de gebruikte methoden voor onder andere beveiligrng
adequaat zijn.
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2. Wat is BusiPoint?
datje een afspraak wilt maken met een vriend om eens gezellig samen naar de squashbaan te gaan. Leuk
idee op zich, maar het regelen hiervan kan soms best lastig zijn. Wanneer is er een baan vrij en wanneer hebben
jullie samen hier tijd voor? Er moeten bier 3 agenda's op elkaar afgestemd worden, wat soms best lastig kan zijn.
Om dit aan te pakken heeft RJ. Coomber een online agenda bedacht, die eenvoudig de mogelijkheid biedt om
juist dit te doen. Dit programina is grotendeels door mij verder uitgewerkt tot een werkend voorlopig product.
Stel

BusiPoint is een soort digitale agenda op het internet. Individuen hebben de mogelijkheid om zich eenvoudig aan
te melden en zodoende via het Internet hun afspraken bij te kunnen houden. Natuurlijk zijn crop dit moment at
vele online agenda's, dun flu resteert de vraag wat deze agenda zo speciaal maakt.

BusiPoint biedt meer dan het bijhouden van je eigen agenda, want de agenda's van andere BusiPomt loden zijn
ook binnen handbereik. Via een zoekscherm kun je andere BusiPoint loden opzoeken en uitnodigen op je
afspraak.
Verder kunnen aangemelde organisaties hun diensten via BusiPoint aanbieden. Flier kan door een undividu ook
een afspraak mee gemaakt worden. Een voorbeeld van een mogelijk aan te bieden dienst is een squashbaan. waar
mensen afspraken mee kunnen maken.

Om te kunnen controleren of de persoon en/of dienst dieje wilt uitnodigen geen andere afspraken heeft op dat
specifieke tijdstip dat jij er een afspraak mee wilt maken, kim je de agenda bekijken van die persoon en/of dienst.
Met andere woorden, behalve je eigen agenda, kun je ook andermans agenda bekijken. Omdat niet iedereen zijn
agenda open wil hebben voor anderen zijn er een aantal gradaties waarmeeje kan aangegeven wie je agenda
mag bekijken.

Het belangrijkste, het afstemmen van meerdere agenda's, kan gedaan worden met de mogeijkheid om voor
opgegeven personen en/of diensten een gemeenschappelijk vrije tijd te vinden voor een afspraak. Het enige dat
gedaan hoeft te worden is personen en/of diensten uitnodigen en vertellen wanneer de afspraak moet
plaatsvinden. In die gevonden mogeijke tijden kan weer eenvoudig een afspraak gemaakt worden door op don
knop te drukken.
Maar BusiPoint zal naast deze functionaliteit ock de volgende features hebben:
• Het systeem zal meerdere talen ondersteunden. Op dit moment zijo de talen Nederlands en Engels al
aanwezig in het systeem, maar andere talen zullen eenvoudig toe te voegen zijn.
• Dc gehele homepage kan met 1 druk op een knop in een andere stijl weergegeven worden. Hierbij is te
denken aan bijvoorbeeld andere achtergronden, knoppen en lettertypen. Hierdoor l elk bedrijfzijn eigen
favoriete stijl kunnen aangeven, wat een gepersonaliseerd gevoel geeft.
• Zowel bedrijven, diensten als personen kunnen via ccii eenvoudig zoeksysteem opgezocht worden, waarna
hun agenda bekeken kan worden, of ze kunnen toegevoegd worden bij ccii afspraak.
• Via een eenvoudig formulier waarop voorkeuren gezet moeten worden, kan iedereen lid worden.
•
Dc afspraken van een persoon of organisatie kunnen overzichtelijk per dag, week maand of maand
weergegeven worden. Ook is hier een eenvoudig navigatiesysteem bij, waardoor eenvoudig naar een
willekeurige dag kan worden gegaan.
• Omdat iedereen bij het aanmelden zijn/haar eigen persoonlijke instellingen heeft aangeven, zal het systeem
aangepast zijn per gebruiker.
• Een bedrijf kan eigen leden beheren via een eenvoudig ledenbeheer systeem.
• Afspraken waar je uitgenodigd voor bent zullen overzichtelijk weergegeven worden via een bevestigingen
beheersysteem
•
Op ccii op te geven tijdstip voor ccii afspraak zal een SMS of email herinnering verzonden kunnen worden.
Het gehele systeem, met aangepaste functionaliteit zal ook toegankelijk via cen WAP-device.
•
Waar aan gedacht moet worden bij het realiseren van deze fimctionaliteit wordt in het volgende hoofdstuk
vermeld. In bijlage 1 staan een aantal screenshots ter illustratie van het gemaakte product.
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3. Waar moest op gelet worden bij het maken van
BusiPoint?
Een programma, dat via het internet toegankelijk zal zijn, zal zich moeten onderscheiden van de andere

programma's om een succes te worden. Met de nieuw bedachte functionaliteit (agenda's afstemrnen van
personen en diensten) hebben is er a! iets onderscheidbaars gemaakt. Maar waar zal dan extra op gelet moeten
worden bij de ontwikkeling om de nieuwe functionaliteit ook daadwerkelijk een succes IC laten worden? Bij de
ontwikkeling van BusiPoint is er op de volgende zaken gelet:
Beveiliging
1.
2. Schaalbaarheid
3.
4.
5.

Onderhoud en uithreidmg

Goed en sne! werkend (performance)
Duidelijke en herkenbare grafische user interface (G.U.I.)

Na eerst eenvoudig te vertellen waarom deze aspecten belangrijk zijn bij de ontwikkeling van een programma,
zal dieper ingegaan warden op deze aspecten in de volgende hoofstukken. Voordat er dieper op in wordt gegaan.
zal eerst uitgelegd worden wat Java Server Pages zijn, omdat dit nodig is voor het begrijpen van hoe BusiPoint
deze zaken heeft aangepakt.

3.1 Beveiliging
Als mensen hun afspraken op het internet zetten, dan willen ze natuurlijk wet, dat niemand anders bij hun

afspraken kan, zonder dat ze daar expliciet toegang tot hebben gekregen. Om een dusdanige privacy te
garanderen, zullen een aantal beveiligingsmethoden toegepast moeten worden. Welke beveiligingsmethoden er
zijn zal te lezen zijn in hoofdstuk 6 en hoe het in BusiPoint is aangepakt zal in hoofdstuk 7 te lezen zijn.

3.2 Schaalbaarheid
Schaatbaarheid is de mogelijkheid om het systeem zonder aanpassingen uit IC breiden. Dit kan dan zowel om

sneiheid van het systeem of om capaciteit gaan. Als men bijvoorbeeld een webserver heeft en er worden twee
extra machines bijgeplaatst als ook de prestatie met een factor 3 omhoog gaat. Hoe het zit met de schaalbaarheid
(en perfonnance) van BusiPoint zal te lezen zijn in hoofdstuk 8.

3.3 Onderhouden uitbreidbaarheid
Aangezien het internet voortdurend verandert, zal tijdig ingesprongen moeten warden op nieuwe
ontwikkelingen. Om de concurrentie voor te blijven, zullen nieuwe ontwikkelingen snel en makkeijk in het
prograrnrna gezet moeten kunnen worden. Ook eventuele acties voor het onderhouden van de applicatie moeten
eenvoudig gedaan kunnen worden. Waarom BusiPoint onderhoudbaar en eenvoudig uithreidbaar is, zal in
hoofdstuk 9 worden uitgelegd.

3.4 Goed en snel werkend
Het Iaatste dat een gebruiker wil, is tang wachten op informatie. Het programma zal snel en goed de gewenste
informatie van een gebruiker terug moeten kunnen sturen om niet de gebruiker te irriteren. Waar we dus op
moeten Letten is, dat de performance van het prograimna goed is en hoe wij dat hebben aangepakt is IC lezen in
hoofdstuk 8.
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3.5 Duidelijke en herkenbare G.U.I.
Uit onderzoek' is gebleken, dat mensen graag werken in herkenbare omgevingen. Bij het maken van een
programma moet er dus voor gezorgd worden dat de gebruiker meteen weet hoe alles moet en verder moeten er
ook geen zaken in het programina zitten, die de gebruiker afleiden. In hoofdstuk 10 zal dieper ingegaan worden
op bet belang van de grafische user interface en hoe BusiPoint dit heeft aangepakt.
Bij de conclusies, in hoofstuk 13, zal bekeken worden of al deze zaken ook gerealiseerd zijn.

'Zie artikel van James Hobart op http://axpl6.iie.org.mxfMonitor/vOlnO3/ar ihc2.htm
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4. Java Server Pages
Aangezlen BusiPoint grotendeels is opgezet met behuip van zogenaamde Java Server Pages, zal eerst verteld

worden deze zijn. Het lezen van dit hoofdstuk zal een goede indruk geven wat Java Server Pages zijn en wet de
mogelijkheden ervan zijn. Verder zal het voldoende basiskennis geven voor het begrijpen van de opzet van
BusiPoint. Hiema zal kort weergeven worden wat voor architectuur bij BusiPoint is gekozen.
De JSP technologie biedt een eenvoudige en snelle manier om web pagma's aan te bieden, waarvan de inhoud
dynamisch gegenereerd is. Het was ontworpen om het maken van webapplicatics eenvoudiger en makkelijker te
laten worden.

Dynamische pagina's zijn internetpagina's waarvan de inhoud niet vast staat, maar die geheel of gedeeltehjk op
het moment van opvragen gegenereerd worden. Pagina's die a! op de server staan en direct teruggezonden
worden statische pagina's genoemd, maar dynamische pagma's daarentegen moeten eerst nog gemaakt worden
ann de server kant. Het inaken van die pagina's kan gebeuren met een bepaald programma dat draaitop de server,
die afhankelijke van het verzoek en aanwezige data een pagma kan maken en terugzenden.
Indien om een statische pagina wordt gevraagd, dan zal dat als volgt gaan:
1.
Er komt een verzoek brnnen bij de webserver.
2. Deze zoekt de pagina op waarom gevraagd wordt.
3. Dc pagma wordt teniggestuurd
Bij een dynamlsche pagma zullen de volgende zaken plaats vinden:
1.
Er komt een verzoek binnen bij de webserver.
2. Dc pagina wordt gezocht
3. Dc pagina worth opgemaakt, gebrulk makend van aanwezlge data (uit verzoek of database old)
4. Dc gemaakte pagma wordt teruggestuurd.
Dc aanwezige methoden om dynamische web pagina's te maken hadden alien nadelen. Hieronder worden een
paar genoemd:
-

De CGI-BIN interface.
Het nadeel van de huidige implementatie van CGI-BIN interface was, dat voor elke CGI verzoek een nieuw

proces aan de server kant gemaakt moest worden. Indien meerdere gebruikers tegelijkertijd gebruik maken
van het programma, dan worden alle systeembronnen van de server verbruikt en daalt de performance.
-

Specifieke "plug-ins" voor servers, zoals bijvoorbeeld Microsoft Active Server Pages (ASP). ASP werkt

namelijk alleen voor Microsoft uS of Personal Web Server
-

Ook Java Servlets, die verzoeken aannemen en een antwoord versturen met daarin een HTML document of

een XML document, hebben nadelen: Dc gehele pagina moet gemaakt worden in de Java Serviet.
Wat nodig was, was een oplossing die dynamisch gegenereerde pagina's kon maken op verschillende web
servers. Deze oplossing moest de beperkingen van de huidige altematieven aanpakken:
Werken op elke web of applicatie server
Het scheiden van de applicatie logica van het uiterlijk van de pagina
Snelle ontwikkeling en testen
Vereenvoudigen van het proces van het maken van interactieve web pagina's.
Dc Java Server Pages technologic was hiervoor ontworpcn. In de rest van dit hoofdstuk zal 1k uiteenzetten hoe
deze Java Server Pages werken.
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4.1 De JSP aanpak tot web applicatie ontwikkellng
De JSP technologie bevordert de ontwikkeling van dynamische web pagina's op een aantal manieren:

Dc inhoud generatie scheiden van de presentatie
Bij het gebruikmaken van iSP technologie, gebruiken web pagina ontwikkelaars HTML of XML tags om
de paginate ontwerpen en vorm te geven. Ze gebruiken JSP tags2 of scripts om de dynamische inhoud van
de pagina in te vullen. Dc togica die de inhoud genereert, zit verborgen in JSP tags en JavaBeans3
componenten en komen samen in scripts, die alien uitgevoerd worden aan de server kant. Op deze manier
kunnen specifieke web masters en pagina ontwerpers zich bezighouden met de vormgeving, zonder dat ze
de inhoud aanpassen.
Een voorbeeld hiervan is het volgende JSP document:
(Uitieg over de syntax volgt in het volgende paragraaf)

In dit voorbeeld wordt de opmaak gemaakt met onder andere een achtergrondkieur en het centreren van de
inhoud. Elke pagina ontwerper is bekend met dergelijke statements. Dc eigenlijke inhoud, resuitaten uit een
tabel, worden via ecu bean opgeroepen en in het document gezet. Deze statements zijn door een JSP
ontwikkelaar gemaakt.
Op de server interpreteert een JSP engine4 de JSP tags en scripts5, genereert de benodigde inhoud en stuurt
het resultaat terug in de vomi van een HTML (of XML) document naar de browser.

Dc nadruk leggen op herbruikbare componenten

Dc meeste iSP pagina's maken gebruik van herbruikbare, cross-platform' componenten om ingewlkkeldere
acties te kunnen doen op bijvoorbeeld databases. Ontwikkelaars kunnen deze componenten delen en nilten,
indien ze vaak voorkomende acties uitvoeren. Deze component gebaseerde aanpak bevordert de
ontwikkeiing van applicaties. Een voorbeeld van een herbmikbare bean is een bean die een serie waarden
omzet in een HTML tabel. Ecu dergelijke bean zou in vele denkbare mogelijkheden kunnen worden
toegepast. Voorbeelden voor invoer van dii object zouden dan onder andere een nj resultaten van een
onderzoek kunnen zijn of een serie temperaturen in een bepaald gebied.

2Zie paragraaf 4.2.2
Een object, die speciale acties kan uitvoeren en gebruik kan maken van andere objecten. Het is te zien als een
onafhankelijk programmaalje, dat andere beans weer kan gebruiken om zijn eigen acties uit Ic voeren.
Een programma, die draait voor het afhandelen van het compileren van de code.
5Zie paragraaf 4.2.3
6
Werken op meerdere platformen, zoals op Windows en Unix
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•

Simplificeren van pagina onwikkeling met behulp van "tags"
Web pagina ontwikkelaars zijn niet altijd bekend met de script thai. De JSP technologie doet veel van de
functionaliteit die gebruikt wordt voor de dynamische generatie in makkelijk te gebruiker, JSP specifieke
XML tags. Standaard iSP tags kunnen JavaBeans aanspreken en instantieren. Ook kunnen ze Bean
attributen zetten en lezen.
De JSP technologie is uithreidbaar doordat de mogelijkheid bestaat tot het maken van eigen aangepaste tag
libraries. Dit staat web pagina ontwikkelaars toe gebruik te maken van eenvoudige tags, die mgewikkelde
flincties uitvoeren.

Dc iSP technologie integreert gemakkelijk in een grote verscheidenheid aan applicatie architecturen, zoals in
paragraaf 4.3 te lezen zal zijn. Dc schaalbaarheid staat het toe, dat ze grote gedistribueerde applicaties kunnen
ondersteunen. Als een onderdeel van de Java technologie kan de JSP technologie zeer complexe web-gebaseerde
applicaties ondersteunen:

•

•

•

Omdat de scripts gebaseerd zijn op de Java progranirneertaal en omdat alle JPS pagina's gecompileerd
worden tot zogenaamde Java Serviets, hebben alle ISP paginas de voordelen van de Java technologie,
inclusief de robuuste geheugenmanagement en beveiligingsmogelijkheden.
Als onderdeel van het Java platform, ondersteunt JSP de zogenaamde "Write Once,Run Anywhere"
karakteristieken van de Java programmeertaal. Dit wil zeggen, dat een programma ontwikkelt bijvoorbeeld
op een Windows machine ook zal weiken in een Unix of Linux omgeving. Dit in tegenstelling tot de meeste
andere programmeertalen.
Als ISP gerntegreerd wordt met Java 2 Platform, Enterprise Edition (J2EE) en de Enterprise JavaBeans
technologie, dan wilen de iSP pagina's schaalbaarheid en performance laten zien die nodig zijn voor
webgebaseerde applicaties voor een virtuele onderneming.

________
____

4.2 Hoe ziet een JSP pagina eruit?
HTML of XML pagina, met extra elementen die de ISP engine
verwerkt en eruit haalt. Normaal gesproken genereren de JSP elementen text, die op die plek in de pagina
worden gezet, maar het is ook mogelijk, dat er een actie wordt ondernomen, zoals het openen van cen verbinding
naar een database.
Een JSP pagina ziet eruit als een stanaard

De JSP technologie wordt het best beschreven door het geven van een voorbeeld. De volgende ISP pagina is erg
simpel; Het print de dag van de maand en het jaar. Daamaast verwelkomt hij je met "Goedemorgen" of
"Goedemiddag", athankelijk van bet tijdstip.

De hieronder weergegeven pagina combineert normale HTML code met een aantal Isp elementen en laat het
volgende zien:
• Aanroepen van een kiok JavaBean component.
• Het tussenvoegen van een externe file (voor copyright doeleinden)
• iSP expressies en scripts.

<HTri••4.
.•
:::

.
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.
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.
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Deze pagina bevat de volgende componenten:

•

•

•

•

•

Een JSP directive (richtlijn)
Deze geeft informatie direct door aan de JSP engine. In dit geval regel 2 en 15. Het kan gaan om
bijvoorbeeld de locatie van een aantal gebruikte JavaBeans op de pagina.
Vaste data
Dit is data die de iSP engine niet herkent en het doorgeeft aan de resultaten pagina. Dit zijn meestal HTML
of XML tags. Regels 1,3,4,6,7,8,9,1,13 en 16.
JSP acties of tags
Deze zijn doorgaand geTmplementeerd als standaards tags of aangepaste tags en hebben een XML tag
syntax. In bovenstaand voorbeeld: regel 5.
Een expressie
De iSP engine evalueert alles tussen <9'o= en %>. Dit wordt als tekst op die positie neergezet. In het
voorbeeld gaat het om regels 7 en 8.
Een scriptiet
Dit is een klein script, dat functies uitvoert, die niet ondersteund worden door tags. In het voorbeeld gut het
om regels 10, 12 en 14.

Aihoewel dit voorbeeld triviaal lijkt, is de technologie erachter dat niet. De pagina als geheel is begrijpbaar,
waardoor het makkelijker is om problemen te voorkomen en eventuele fouten te verwijderen. Herkenbare
pagina's bevordert ook het delen van werk, omdat niet eerst lang nagedacht hoeft te worden over hoe een pagina
eruit ziet.
Op een aantal van de bovenstaande beschreven elementen, zal ik hieronder wat dieper ingaan.

4.2.1. JSP Directives
iSP pagina's gebruiken iSP directives (richtlijnen) om instructies naar de JSP engine te geven. Voorbeelden

hiervan zijn:
• iSP pagina directives. Deze vertellen pagina specifieke informatie, zoals buffer en thread informatie of fout
afhandeling.
• Taal directives. Deze geven de script taal aan, tezamen met enkele extensies.
• De include directive. Deze kan gebruikt worden om een externe file in het document te plaatsen, waardoor
het lijkt alsof het een onderdeel van die pagina is.
• Een taglib directive. Deze geeft aan waar een library7 of aangepaste tags gevonden kunnen worden, die op
de pagina gebruikt worden.

4.2.2. JSP Tags
iSP 1.0 heeft een aantal standaard tags, die gebruikt kunnen worden. In JSP 1.1 zijn er nog een aantal

toegevoegd, maar deze zullen hier niet behandeld worden. Dc tags die standaard in iSP 1.0 zitten zijn:
• jsp:useBean
Deze tag declareert een instantie van een JavaBean component Ms de Bean nog niet bestaat, dan zal hij
aangemaakt worden.
• jsp:setProperty
Dit zet de waarde van een eigenschap van een Bean

•
•
•

jsp:getProperty

Deze tag haalt de waarde uit een instantie van een Bean en zet hemom in een text fonnaat.
jsp:include
Deze tag is al besproken en kan exteme files tussen de code zetten.
jsp:forward
Deze tag laat de pagina doorgaan naar een andere pagina

7Een verzameling van objecten.
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4.2.3. Script elementen
pagma's kunnen kleine scripts bevatten, genaamd scriptiets. Een scriptlet is een code fragment, uitgevoerd
op het tijdstip dat de pagina door de JSP engine behandelt wordt.
JSP

Scripts worden tussen de scheidingstekens <0/. en %> gezet. Alles tussen deze tekens zal uitgevoerd worden

door de script taal engine, in ons geval de Java virtual machine op de host.
Deze JSP specificatie laat alle normale scripts toe, inclusief expressies en declaraties.

4.3 Applicatie modellen voorJSP Pagina's
Een JSP pagina wordt uitgevoerd door een programma, genaamd een JSP engine, die gelnstalleerd is op een web

server of een JSP-ondersteunende applicatie server. De iSP engine ontvangt verzoeken van een client voor een
iSP pagina en genereert een antwoord van de JSP pagina, die hij naar de client terugstuurt.
JSP pagina's worden normaal gesproken compileert tot Java Servlets. Java Serviets zijn een standaard Java
extensie, uitvoerig besproken op www.java.sun.com. De pagina ontwikkelaar heeft toegang tot de complete Java
applicatie omgeving, met alle schaalbaarheid en inzetbaarheid op meerdere plekken van de Java technologie. Dit
komt omdat de JSP engine draait op een zogenaamde Java Virtual Machine (JVM). Dit is te zien als een extensie
van de machine waar de server op draait, waar Java programma's op kunnen draaien.
Wanneer een JSP pagina voor het eerst wordt aangeroepen, en het nog niet bestaat als Java Servlet
(gecompileerd object, met andere woorden als het nog niet eerder gecompileerd is), dan wordt het gecompileerd
als een Serviet en bewaard in het geheugen van de server. Dit staat snelle antwoorden toe, voor opeenvolgende
verzoeken voor die pagina.
JSP pagina's kunnen gebruikt worden in een aantal versehillende applicatie architecturen of modellen. iSP
pagma's mogen gebruikt worden met verscheidene protocollen en formaten. In de volgende secties zal ik een
aantal mogelijkheden bespreken.

4.3.1. Een simpele applicatie
In een simpele implementatie roept de browser direct een JSP pagina aan, die zelf het antwoord genereert. Dit
kan eventueel met behuip van een JDBC connectie om informatie uit een database te verkrijgen. Een
representatie hiervan zie je in onderstaand figuur:

J4

HTIPIHTML/

Java CaIbfl

method (JDBC)

!zii

Dit model vervangt eigenlijk het CGI-BIN concept. Dit model heeft de volgende voordelen:
• Het is eenvoudiger en snel te programineren
• De pagina maker kan gemakkeijk dynamische inhoud maken gebaseerd of het verzoek en de status van
bronnen.
Deze architectuur werkt good voor vele applicaties, maar het schaalt niet good voor een grote hoeveelheid Webgebaseerde clients, die dezelfde bronnen gebrulken, omdat deze een connectie moeten delen tot de bron in
kwestie. Voorbeeld: indien een JSP pagina een database gebruikt, dan zullen meerdere verzoeken naar die pagina
zorgen voor meerdere connecties naar de database, wat de performance van de database beTnvloedt.
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4.3.3. Model I
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In bovenstaand figuur is Model 1 te zien. In dit model komt een verzoek binnen van een client, die achter een
browser zit. Dit verzoek gaat direct naar een JSP pagina, die eventueel met behuip van een JavaBean een pagina
opmaakt en klaar maakt om terug te zenden. Deze JavaBean kan eventueel gebruik maken van data uit een
database. Het nadeel van dit model is, dat in een JSP pagina presentatie code wordt afgewisseld met
programineercode. In de pagina worden beans aangeroepen en tezamen met deze beans worden pagina's
opgebouwd. Dit is natuurlijk onwenselijk, want een vormgever wil zo weinig mogelijk met programmeercode te
maken hebben en een programmeur wil liever zich alleen bezighouden met hat programmeren.

4.3.3. Het MVC model (Model 2)
Het laatste model dat hier besproken zal worden is het zogenaamde MVC model, die hat nadeel van Model I

oplost. MVC model staat voor Model View Controller model (ook wel Model 2 genoemd). Dc browser doet een
verzoek ann een Servlet, die in dit model de Controller heet. Deze controller bekijkt het verzoek en maakt
eventueel JavaBeans ann en/of roept deze ann op bepaalde acties uit te voeren. Hij zet deze bean zo klaar, dat de
JSP pagma, waar de Controller heen verwijst, dan gebruik kan maken van die bean. Deze Bean heeft de
eventueel acties uitgevoerd, waardoor de JSP pagina ingevuld kan worden met de dynamische inhoud. Deze JSP
pagina kan dan weer worden teruggestuurd.
In een figuur ziet het er als volgt uit:

—

u-it

Aplic*ioi Sciver
Bij dit model is er maar 1 toegangspunt is (de Controller), die alles afliandelt. Dit heeft de volgende voordelen:
•
Beveiliging wordt makkelijker, want alleen deze Controller kan alle beveiliging afvangen, aangezien alle
verzoeken door deze Controller gaan.
• Onderhouden en uitbreiden is makkelijk te doen.
• Presentatie wordt volledig gescheiden van de eventuele ingewikkelde acties.
• Uitgaande van het verzoek, dat op 1 punt binnenkomt, kunnen beslissingen genomen worden om specifiek
antwoord te kunnen geven op bijvoorbeeld verzoeken binnenkomend van bepaalde browsers (zoals mobiele
devices)
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4.4 XML technologie geintegreerd in JSP pagina's
iSP pagina's kunnen gebruikt worden om zowel XML als HTML pagma's te genereren. Ook de subtaal WML

kan gegenereerd worden, waardoor bijvoorbeeld een applicatie ontwikkeld kan worden voor mobiele devices.
Omdat de iSP compiler de niet-JSP tags negeert, zal hij aanwezige HTML of XML tags laten staan. Hierdoor
maakt het dus niet uit, of er HTML of XML tags staan. Het enige dat dan anders moet zijn is de XML syntax te
gebruiken in plaats van de HTML syntax. Een voorbeeld van een iSP pagina die WML code genereert is te
vinden in bijlage 2.

16

5. Hoe werkt BusiPoint?
In dit hoofdstuk zal ten eerste zal algemeen verteld worden op welke ontwikkelomgevingen het programma nu
draait. Daarna zal verteld worden welke architectuur gebruikt is. Verder zullen van de eerder genoemde
"features" van BusiPoint een aantal toegelicht worden met betrekking tot hoe deze werken.

5.1 Algemeen
BusiPomt heeft als basis Java Server Pages, ecu Oracle database en een webserver. In onderstaand figuur is dat
weergegeven:

—
Dtebase server

Internet Server

Op de Internet Server staan de Java Server Pages. Als Internet Server is gekozen voor Microsoft Internet
Information Server(IIS). Dit is een standaard web server voor Windows NT Server. Om hierop Java Server
Pages te kunnen laten draaien, moest plugin van ServletExec8 geinstalleerd worden. Dc keuze voor Windows
NT, tezamen met IIS, is practisch geweest. Vanwege de aanwezige structuux bij CMG was bet gebrulken van
deze omgevingen het eenvoudigst. Omdat JSP platform onafhankelijk is, had bet ook op Unix met bijvoorbeeld
Apache webserver gekund.
Voor de database is gekozen voor Oracle 8i, vanwege zijn gelntegreerd gebruik met Java. Voor bet ontwikkelen
van dit alles is gebruik gemaakt van JDeveloper3 I, wat een product is van Oracle. Deze had een standaard
pakket aan functies en Java Objecten, die de verbinding met de database eenvoudiger maakte.
Als we wat verder ingaan op hoe het precies werkt bij BusiPoint, dan zal er nader gekeken moeten worden naar
de gebruikte architectuur. In de volgende paragraaf zal dit behandeld zal worden.

8

Meer informatie over de plugin is te vinden op www.servletexcc.com
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5.2 Architectuur
In BusiPoint hebben we gebruik gemaakt van het zogenaainde Model View Controller model, zoals uitgelegd in
paragraaf 4.3.3. Gebruik makend van het verzoek worden acties ondemomen,, alvorens een antwoord terug wordt

gestuurd. Hieronder nogmaals een grafische weergave van dit model.

Apçfiioi Scrvcr

Ji

Met behuip van dit model zal ik verder ingaan op hoe BusiPoint werkt. Het volgende is bet geval:
I. Een verzoek komt binnen van een persoon die op de BusiPoint site zit.
2. Uitgaand van het verzoek wordt bekeken wat gedaan moet worden. Er kan eventucel een JavaBean
geinstantleerd worden, die op de pagina gebruikt kan worden. Als voorbeeld is te nemen dat de BusiPoint
lid zijn agenda wit zien. Om een agenda te kunnen laten zien, zal eerst een zogenaamde ScheduleBean
aangemaakt moeten worden. Deze moet controleren wie er ingelogd is, wat die wil zien en daarnaast zal die
de correcte data moeten ophalen.
3. Er wordt doorverwezen naar een pagina, die eventueel met behulp van die bean, die acties voor de pagina
uitvoert, is opgebouwd. In ons voorbeeld zal de pagina scheduleDay.jsp teruggezonden moeten worden.
4. Op de pagina wordt niets anders gedaan, dan de bean aanroepen en die bepaalde acties laten uitvoeren om
inhoud te genereren op de pagina. Om deze acties te kunnen uitvoeren zal eventueel data uit de database
gehaald moeten worden. In ons voorbeeld zal scheduleDay.jsp met behulp van de SchedzdeBean en een
zogenaamde Renderer (een speciaal ontwikkeld object verantwoordelijk voor het zetten van data in een
pagina) de afspraken op de pagina zetten.
5. De opgebouwde pagina wordt teruggestuurd als een standaard pagma naar de persoon die naar de site kijkt.
Voor de persoon die nu naar scheduleDay.jsp kijkt, zal bet lijken alsof hij naar een "normale" statische
pagina kijkt en van alle acties gedaan op de server kant is hem niets bekend.

Duideijk is te zien, dat de controller bet belangrijkste element is in dit model. Bij BusiPomt is de controller is zo
uitgebreid, dat:
bij bepaalde verzoeken veiligheidscontroles worden uitgevoerd, wet verder toegelicht zal worden in
hoofdstuk 7.
bij bet versturen van een antwoord wordt gekeken, waar het verzoek vandaan kwam. Hieruit is op te maken
wat voor type pagina teniggestuurd moet worden. Er kan bijvoorbeeld een verzoek binnenkomen van een
WAP device, wat ervoor zorgt, dat andere pagina's teruggestuurd moet worden dan HTML pagina's. Meet
informatie hierover in de volgende paragraaL
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5.3 HTML en WML
Omdat de beans soms code moeten genereren voor op een pagina, zal er toch een mauler moeten zijn om ann de

bean duidelijk te maken wat voor code teruggestuurd moet worden. Hiervoor zijn speciale "renderers" gemaakt.
Op dit moment is er een dergelijk object voor HTML code en voor WML code. Deze Iaatste is voor WMLpagina's oftewel pagina's voor mobiele devices zoals WAP telefoons. Dit werkt als volgt:
Bij het binnenkomen van het eerste verzoek naar de server wordt gekeken (in het verzoek) waar de
gebruiker gebruik van maakt. Indien hij achter een internet browser zit, zoals Internet Explorer of Netscape,
dan wordt een zogenaamde HTMLRenderer in het geheugen gezet. Inden de gebniiker gebrulk maakt van
een WAP-device, zoals een WAP-enabied mobiele telefoon, dan wordt een zogenaamde WMLRenderer in
het geheugen gezet.
Bij het terugsturen van het verzoek wordt een pagina aangeroepen, waarop de in het geheugen aanwezige
Renderer eventueel wat moet zetten. Voor zowel de HTML als W?4L renderer zijn standaard
aanroepfuncties, zoals bijvoorbeeld printOverzicht. Indien deze aangeroepen wordt, zal de HTML renderer
een overzicht geven in HTML formaat en de WML renderer in WML formaat.

5.4 TaaI ondersteuning
BusiPoint ondersteunt meerdere talen. Hoe dit gerealiseerd is, zal kort in deze paragraafworden toegeicht.

Bus iPoint maaktop de pagina gebruik van zogenaamde keywords. Deze keywords komen overeen met stukken
tekst in een bestand. Dat bestand is geheel toegankelijk in het geheugen. Het beste is dit uit te leggen met behulp
van een voorbeeld.
Stel dat op een iSP pagina de volgende regei staat:
<%=session.getAttribute("main.title")%>
Uit hoofdstuk 4 is flu af te leiden, dat hetgene tussen <9'.= en /.> uitgerekend wordt en op die pick gezet wordt
in de pagina. Het is eenvoudig voor Ic steilen, dat deze regel uit de sessie (een stuk geheugen voor ecu gebruiker
gereserveerd op de server) de attribuut haalt, die main.title heel. In het eerder genoemde tekst bestand (dat dus
ook in het geheugen staat) staat de volgende regel
main.title=Welkom bij BusiPoint
Nu zorgt de JSP regel ervoor, datop de tekst Welkom by BusiPoint op de pagina gezet wordt.
Indien er een ander teskts bestand geladen zou worden met de volgende regel
main.title=Weicome to BusiPoint
dan zou Welcome to BusiPoint op de pagina gezet worden.
Het enige dat dus hoeft te veranderen is de verwijzing! Voor elke taal zou cen dergeiijke teksthestand gemaakt
kunnen worden en indien de verwijzing gemaakt wordt het programma, dan zou elke taal ondersteund worden.
Na voldoende uit te hebben gelegd om ecu idee te krijgen van hoe BusiPoint werkt, zal flu overgaan worden tot
het nader uitwerken van de eerder genoemde aspecten, waar bij BusiPoint opgelet moest worden, beginnend met
de beveiliging.
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6. Beveiliging: Waarom en Hoe?
In dit hoofdstuk zal 1k eerst vertellen waarom beveiliging een belangrijk aspect is In het ontwikkelen van een

internetprograrnrna. Daarna zal 1k aangeven welke beveiligingsmaatregelen genomen kunnen worden om de
beveiliging te waarborgen.

6.1 Waarom Beveiliging?
Waarom beveiliging nodig is, zal 1k uifleggen met behuip van het volgende figuur.
Persoon B

E
0

—

P

Seiverl

Seiver2

In dit figuur zie je een gesimplificeerde weergave van het internet. In het bijzonder heb 1k 2 zogenaamde clients
weergegeven en 2 servers. Met behuip van dit figuur ml 1k de security gevoelige plekken aangeven.

De belangrijkste zaken met betrekking tot beveiliging op het net zijn:
a) Persoonlijke en gevoelige informatie die uitgewisseld worth tussen twee machines kan gezien worden door
een derde partij, die de verbinding afluistert.
b) De verzender kan misschien iemand anders zijn, dan hij/zij beweert te zijn.
c) Dc ontvanger kan misschien iemand anders zijn, dan hij/zij beweert te zijn.
d) Dc verzonden data kan tijdens de verzending verandert zijn voor kwaadaardige praktijken.
Als we hierbij kijken naar de grafische weergave van bet internet dat kun je het volgende per item voorstellen:
a) Persoon A verzend lets naar Server 1, maar persoon B heeft een methode om de lijn afte luisteren en de data
die verzonden worth te bekijken.
b) Server 1 denkt verbinding te hebben met persoon A en zendt bin dus informatie die voor hem bestemd is,
terwiji eigenlijk het persoon B is, die beweert persoon A te zijn. In dit geval heeft persoon B de beschikking
gekregen over informatie die voor persoon A bestemd was.
c) Persoon A denkt verbinding te hebben met Server 1, maar dat is eigenlijk Server 2, die zich voor doet als
Server 1. Server 2 kan op deze manier informatie krijgen van persoon A, die niet voor hem bestemd is.
d) Stel dat persoon A lets verstuurt naar Server 1, maar dat persoon B de data onderweg verandert om andere
acties te laten uitvoeren. Op de manier krijgt de server wel een verzoek binnen van persoon A, maar
eigenhijk is bet verzoek van A aangepast aan de wensen van persoon B.
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Dit resulteert erin, dat een applicatie over het algemeen rekening moet houden met de volgende
veiligheidszaken:
Beveiligmg van inhoud. Dii doelt op de beveiliging van data op het punt waar het verzondcn wordt, dus
voordat het verzonden of ontvangen wordt. Partijen die meedoen aan een transactie moet zeker weten, dat de
data niet beschikbaar is voor ongewenste partijen om te lezen of te veranderen.
Communicatiebeveiliging. Dc data moet beveiligd zijn tegen verandering en zichtbaarheid, gedurende het
proces van het verzenden van de data. Hiermee wordt bedoeld, dat de verzonden data voor derden niets
betekent en niet door derden veranderd mag en kan worden.
Infrastructuur beveiliging. Dit doelt op de kwrlsizirdige programma's, die verborgen kunnen zijn in de
ontvangen data. Dii gebeurt meestal bij bet downloaden.

6.2 Hoe een applicatie te beveiligen?
Om een acceptabefe beveiliging te verkrijgen tegen de categorleen genaamd in de vonge sectie , zijn de

volgende zaken nodig:
Identificatie bewijs. Dit betekent dat zeker gesteld moet worden dan de ontvanger en bestemming de partijen
zijn, die ze beweren te zijn.
Data integriteit. Dit houdt in dat zeker gesteld moet worden dat de data die over het internet gaat
onveranderd is, sinds de verzender het gemaakt heeft.
Privacy. Dit betekent, dat ervoor gezorgd moet worden, dat de data niet beschikbaar is voor derden
gedurende de transactie.
Ervoor zorgen dat er bijgehouden wordt welke transacties plaatsgevonden hebben en door wie, zodat een
partij niet zijn participatie aan een transactie kan ontkennen.

Er zijn drie concepten met betrekking tot beveiliging, namelijk authenticatie, autorisatie en boekhouden die
bovenstaande categorieen aan kunnen pakken. Elk van deze concepten zal uitgelegd worden in de volgende
secties. Dc enige categoric, die met valt onder deze concepten is data integriteit. Hierop kom 1k terug in sectie
6.3.

6.2.1. Authenticatie
Tijdens bet uitleggen van dit concept zal ik gebruik maken van de volgende illustratie.

Publiekelijk
1

gedeefte

j2

I

4

Beveiligd
gedeefte

Dc figuur moet zo gezien worden, dat het een homepage representeert, bestaande uit een gedeelte, dat

toegankelijk is voor de gehele wereld en een gedeelte, dat toegankeijk is voor een beperkt gedeelte. Dit laatste
wordt een beveiligd gedeelte genoemd. Om te komen op het beveiigde gedeelte moet toestemming verleend
worden.
Uitleg van de cijfers:
1) Het binnenkomen op een homepage.
2) Het gaan van een beveiligd gedeelte van de homepage naar een onbeiligd gedeelte van de bomepage. Een
beveiligd gedeelte van de homepage kan data bevatten, die niet toegangelijk mag zijn voor de gehele wereld.
3) Het gaan van een onbeveiligd publiekelijk gedeelte van de homepage naar een beveiligd gedeelte van de
homepage.
4) Het verlaten van de homepage
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Authenticatie is het proces waarblj de toegangsprivileges van een gebruiker gecontroleerd worden op het
moment net voor dat het beveiligde gedeelte van de site bezocht wordt Vergelijkend met het flguur van de
homepage, kun je dit weerspiegelen op item 3. Hoe controlecrje of hij die pagina mag zien, die behoort blj het
beveiligde gedeelte?
Er zijn twee veelgebruikte manieren om authenticatie aan te pakken, namelijk basis authenticatie en formulier
gebaseerde authenticatie. Beide zal 1k toelichten. Daarna zal 1k aangeven wat de meest gebruikte methode in de
praktijk is.

6.2.1.1. Basis authenticatie
Basis authenticatie vertrouwt op de Web server voor authenticatie voor beveiligde gebieden. Sites die beschermd
zijn door basis authenticatie laten de gebrulker door de onbeveiiigde gebieden kijken zonder de gebruiker om
een paswoord te vragen. Indien de gebruiker naar een beveiligde pagina gaat, dan zal prompt om een paswoord
gevraagd worden. Dit betekent, dat elke pagina gecontroleerd wordt, op het wel of niet beveiligd zijn en of de
persoon die het wil bekijken het wel of niet mag bekijken.
Dc gebruikersnaam en wachtwoord worden gecodeerd verzonden naar de Web server. Deze controleert deze met
behuip van een file of database. Indien de gebruiker toestemming worth verleend, dan worth de paglna
teruggezonden. Indien dit niet het geval is, dan wordt of een foutmelding gegeven, of er wordt nogmaals
gevraagd naar een paswoord.

6.2.1.2. Formulier gebaseerde authenticatie
De meerderheid van de sites gebruiken een aanpak genaamd formulier gebaseerde authenticatie, wat de
gebruiker door onbeveiligde secties van de site last kijken, zonder dat een paswoord nodig is. Alleen wanneer
een gebruiker een beveiligd gebied wil bekijken, dan worth een login formulier aan de gebruiker getoond. Het
voordeel hiervan is, dat een gebruiker niet hoeft te zitten met de wachttijd bij authenticatie, behalve als hij/zij
echt naar een beveiligd gebied moet.

6.2.1.3. Authenticatie in de praktijk
Een veelgebruikte manier voor serviet-gebaseerde systemen om authenticatie ult te voeren, is het gebruiken van
de sessie. In deze sessie worth informatie opgeslagen over de gebruiker, die ingeIogd is op het systeem. Een
dergelijke sessie is dan actief gedurende het bezoek aan de site.
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6.2.2. Autorisatie
Autorisatie zorgt ervoor dat de beveiligingsmaatregelen ook beschermen tegen meer intelligentere mensen die

kwade zaken willen doen, zogenaamde hackers, door ervoor te zorgen, dat er geen ongeautoriseerde code
gehaald kan worden. Bij het halen van code is bijvoorbeeld te denken aan het verkrijgen van de broncode van
een JavaBean. Er zijn twee soorten autorisatie, namelijk code autorisatie en oproeper autorisatie.

6.2.2.1. Code autorisatie
Het beveiligingsteam kan ervoor zorgen dat het aantal classes (compileerde Java code) dat op de virtual machine
9draait geminimaliseerd wordt. Dit betekent onnodige classes uit bet classpath halen. (=locatie van classes).
Indien een dergelijke class niet gebruikt hoeft te worden, dan heeft het ook geen nut om hem beschikbaar te
stellen.
Het team moet er ook voor zorgen, dat de code geen gebruikt maakt van exteme hulpmiddelen, omdat ook dit
een risico met zich meebrengt.

6.2.2.2. Oproeper autorisatie
Naast code autorisatie kan ook gecontroleerd worden wie welke code/bronnen mag gebruiken. Dit betekent
autorisatie per stuk code, afgestemd op gebruikers(groepen). Hierbij is te denken aan, dat bij elk verzoek
gekeken wordt wie het verzoek deed en of die wel of niet toestemming heeft om zijn verzoek te laten uitvoeren.

6.2.3. Boekhouden
Hierbij moeten alle gebeurtenissen op servers en netwerken in de gaten gehouden worden om
beveiligingsovertredingen te kunnen volgen en om bij te houden hoe bet systeem gebruikt wordt. Ben
boekhoudsysteem laat zien wat gebruikers doeri, zodat kwaadaardige en onbedoelde praktijken gevolgd kunnen
worden.

9De omgeving waar de JSP engine draait.
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6.3 Coderen
In deze sectie zal ik lets vertellen over coderen. Coderen wordt gedaan om ervoor te zorgen dat de data die

verzonden wordt over een lijn niet door derden te onderscheppen is. Met andere woorden: de data integriteit
bewaren. Ten eerste zal 1k wat codeer algoritmen toelichten, die vaak gebruikt worden. Hierna een vaak
gebruikte methode voor beveiliging, namelijk Secure Socket Line (SSL). Als laatste zal 1k nog een zeer
eenvoudige methode noemen voor bet enigszins verhogen van de beveiliging, namelijk het verschil tussen GET
en POST formulieren.

6.3.1. Codeer algoritmen
Het authenticeren van de eindgebruiker, gebruik makend van HTFPS (HTFP over SSL) is een zeer krachtige

authenticatie mechanisme. Deze methode eist, dat de gebruiker een Public Key Certificate (PKC) moet hebben.
In deze sectie gaan we het onder andere hebben over deze zogenaamde Public Key algoritme.

key

key

I
plarntext-

invoa

.

verstuurde
ciphertext

r.i
=

B
wivoer

Dc boodschap, die gecodeerd moct worden, wordt plaintext genoemd. Deze wordt door een functie verandert,

die als parameter een key meekrijgt. Dc uitvoer hiervan, oftewel de gecodeerde tekst, staat bekend als cipheflexi
en zal verzonden worden.
Stel dat een zogenaamde vijand de verbmding afluistert en zelfs letterlijk de gecodeerde tekst opslaat. Om deze
tekst te kunnen lezen, zou hij de formule en key nodig moeten hebben, die de tekst weer in zijn originele staat
kan brengen. Om efficiente en moeilijk te kraken algoritinen te bedenken is de kunst. Een aantal codeer
algoritmen zal 1k hier gaan behandelen.
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6.3.1.1. Vervangingscodering
In een vervanglngscodering worth eWe letter of lettergroep vervangen door een andere letter of lettergroep om de
originele tekst te verbergen.
Voorbeeld:

Normaletekst

:a bcdefghi jklmnopqrst vubx yz

Gecodeerdetekst:qwer tyuiopasd fgh jklzxcv bnm
Alle tekst in de originele boodschap zou per letter vervangen worden met behuip van de corresponderende
gecodeerde letter. Zowel ontvanger als verzender moet dus op de hoogte zijn van de gebruikte codering.
Dc tekst beveiliging zou gecodeerde dan worden wtxtosouofu, wat voor een derde onbegrijpelijk is.
Deze methode is toch redelijk eenvoudig te kraken, mdien men rekening houdt met het felt weLke letters vaak
voorkomen in een tekst, zoals de e en uitgangen zoals -rng. Verder kan men, indien met weet waarover de tekst
gaat, woorden gokken en kijken of deze te vinden zijn in de tekst, zoals bijvoorbeeld geen, waar 2 keer achter
elkaar de letter e inkomt, wat redelijke herkenbaar is.

6.3.1.2. Verplaatsingscodering
Bij deze codering wordt de volgorde van de letters aangepast, in tegenstelling tot de letters zelf. Het idee is om
een woord te gebruiken als sleutel, zonder herhalende letters, zoals bijvoorbeeld script. Onder dit woord zetten
we getallen, de 1 zettend bij het eerst voorkomende getal in het alfabet, de 2 bij die daarop het eerst voorkomend,
enzovoorts:

SCRI PT

51 4236

Dc tekst, die verzonden moet worden zetten we eronder, aangevuld tot alle kolommen vol zijn met a,b,c,d

SCRIPT
51 4236
be ye j I
I g I nga
Als volgt versturen we de tekst per kolom, beginnend bij kolom 1, dan 2 enzovoorts:
egenigvibila.
Dc ontvangende partij weet de sleutel en gebruikte codering ook en zal de tekst weer in originele staat kunnen
iransformeren.
Om deze methode te kraken, zal de hacker eerst moeten achterhalen welke codering gebruikt Is. Door weer te
kijken naar de frequentie van veel voorkomende letters, zal dit te doen zijn. Vervolgens zal het aantal kolommen
geraden moeten worden. Ook hiervoor zijn methoden om dit slim opte zoeken.
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6.3.1.3. Geheime sleutel algoritmen
In de vorige secties werden oudere algoritmen gebruikt, maar de principes daarvan worden nog steeds gebruikt.
Het verschii is, dat de codeer algoritmen zo complex zijn, dat hacker zelfs met voldoende data er nog niets mee
kan.
Tegenwoordig kunnen vervanging en verplaatsing uitgevoerd worden door circuits. Door het plaatsen van deze
circuits achter elkaar, wordt de originele tekst onherkenbaar en praktisch niet te kraken. Bij DES, een codeer
standaard, wordt met behulp van een lange geheime sleutel de tekst gecodeerd. Dit gebeurt in meerdere kleinere
stappen (vervangmg en verplaatsing), gebruikmakend van delen van de originele sleutel. Alleen indien de
geheune sleutel bekend was, kon iets met de (gecodeerde) tekst gedaan worden.

A

pii' key

piivaie key

I

I
va*uiude
cipbertext

B

=

Hier is zichtbaar, dat voor zowel de enczyptie als decryptie dezelfde geheime sleutel wordt gebruikt.

Hier is het probleem, dat de sleutel gestolen kan worden, waardoor de veiligheid niet meer garant zou staan.

6.3.1.4. Openbare sleutel algoritmen
Aangezien de sleutel steeds het zwakke punt was bij de vorige techniek werd een nieuwe manier bedacht. In
tegenstelling tot bij de vorige methoden werd een manier bedacht om 2 verschillende sleutels te gebrulken:
a) een sleutel voor het transformeren van de originele tekst naar de gecodeerde tekst, de codeersleutel
b) een sleutel voor het transformeren van de gecodeerde tekst naar de originele tekst, de decodeersleutel
Deze zogenaamde public key algoritine werkt als volgt:
Een persoon A, die geheime boodschappen wil ontvangen bedenkt 2 algoritmen, een codeeralgoritme C en een
decodeeralgoritme D. Het codeeralgoritme, decodeeralgoritme en de codeersleutel maakt ze bekend, vandaar de
naam public key.

A
pnseatiiivocr

publickey vanS

pnvatc key van B

vertuurde
ciphertext

algonlme

B
woer

Stel persoon B en persoon A willen veilig contact. De codeersleutel van zowel A als B moeten bekend zijn.

Persoon A stuur haar boodschap P, gecodeerd met de codeersleutel van B naar B toe, die hat vervolgens
decodeert met zijn eigen decodeersleutel.
Een eis bij deze methode is natuurlijk wel, dat de decodeersleutel niet afte leiden is van de codeersleutel.
Een voorbeeld van deze methode is RSA, die ik ter illustratie in de volgende sectie ga uitleggen.
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6.3.1.5. Het RSA Mgoritme
Het RSA-cryptosysteem dateert van 1978 en is genoemd naar de drie uitvinders: Rivest, Shamir en Adleman.
Het systeem maakt onder andere gebruik van de reken(on)mogelijkheden van computers. Met computers kun je
namelijk "snel" grote priemgetallen bepalen en machtsverheffen maar met computers kunje niet snel een getal
factoriseren (de deters ervan bepalen).
Zoals al eerder verteld maakt dit algoritme gebniik van een encryptie sleutel en cen decryptie sleutel. Hoe deze
bepaalt moeten worden zal hier uitgelegd worden en ook hoe deze sleutels gebruikt moeten worden.
De werking van het systeem wordt het duidelijkst aan de hand van een concreet voorbeeld
Wat er gedaan moet worden door de aanwezige partijen, die gebruik willen maken van RSA is:

In ons voorbeeld laten we persoon A meedoen met de stappe&°.
1.
Kies 2 grote priemgetallen, p en q.
2.

p = l9enq = 13
Berekenn=p * qenz=(p-1)(q-l)
n=19*13=247enz = 18*12=216

3.

Kies

een relatieve priemgetalen naar z en noem deze d

d= 7
4.

Vind e, zodanig, dat e * d = I mod z.
7*e= 1 mod2l6 #e = 31

Nu heeft persoon A de volgende waarden
p=19, q=13, n=247, z'=216, d=7 en e=31
Persoon A stelt e en n openbaar.

Boodschappen

versturen: vercijfering

Stel flu dat een andere persoon B, een boodschap naar A wit sturen. Voor het gemak is de boodschap bet getal 3.
Als je afspreekt dat de 1 met de a correspondeert, de 2 met de b etc dan ste It 3 het "woord" c voor. Overigens
moet het getal wel kleiner zijn dan n want er wordt modulo n gerekend.
B zoekt de openbare waarden van A op: e =31 en n = 247. Vervolgens berekent hij met een computer:

bOOdSchaPc (mod n) =331 (mod 247) = 185
B verheft dus de boodschap tot de openbare vercijferingsexponent e van A, modulo de n van A en stuurt het
antwoord naar A. Het vercijferde getal is gelijk aan m = 185 (de m van message) Ook dat is een berekening die
je ann een computerprogramma moet uitbesteden. Len machtsverheffing modulo n is daarmee "snel" uit te
voeren.

Afluisteren
De afluisteraar (eavesdropper in het Engels) , onderschept deze waarde m =
waarden van A e 31 en n = 247

185

.

Deze kent ook de openbare

185 = boodschap3' (mod 247)
Er zit flu voor de afluisteraar niet veel meer op dan voor de boodschap a! mogelijke waarden uit te proberen want
er bestaat geen enkel computeralgoritme waarmee dat snel kan. Dit is niet leuk , maar zeker ondoenlijk als n en
de boodschap getallen van zeg 200 cijfers lang zijn.

'°De berekeningen aihier zijn eenvoudig te doen met behuip van de programma's te vinden op
hup://www.win.tue.nl/-jessers/aansIuitingfRSAsysteem.htm
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Boodschappen lezen
Persoon A heeft als enige het ontcijferingsexponent d=7 en kan dus het volgende uitrekenen
boodschap = md(mod n) = 185 7(mod 247) = 3.

n' (mod n)

(boodschap) (mod n)

o heeft B de boodschap m gemaakt
egel machtsverheffen

oodschap*° (mod n)

odschap' (mod n)
oodschap' . (boodschap '°mod
oodschap. 1k (mod n)

n

en d zijn elkaars inverse mod (n)
egels machtsverheffen
Ic stellmg van Euler

oodschap

Dc veiligbeid van het RSA-systeem wordt bepaald door de stand van zaken op het gebied van factoriseren. Dc
uitvinders van RSA suggereerden indertijd om n ongeveer 200 cijfers lang te nemen om het factoriseren van
onmogelijk te maken. In september 1999 heeft een grote groep rekenaars, die via internet met elkaar verbonden
waren, een getal van 512 bits ontbonden. Omgerekend is dit getal ongeveer 154 cijfers lang, want 22 is
ongeveer 10". Het RSA systeem met cen modulus van 512 bits lang wordt momenteel op een aantal plaatsen in
de wereld gebruikt, onder andere voor elektronische betalingen over internet. Dat is dus niet meer ann te raden..
Meer informatie over RSA is te vinden op http://www.win.tue.nl/—jessers/aansluiting/RsAsysteem.htm.
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6.3.2. Secure Sockets Layer
In deze sectie ga 1k het hebben over Secure Sockets Layer (SLL), een wereldwijd geaccepteerd authenticatie en
2ecodeerd communicatiemiddel.

TCP/IP regelt het transporten en versturen van date over bet Internet. Andere protocollen, zoals HTI'P, LDAP
en IMAP lopen weer over dit protocol, wat betekent dat ze gebruik maken van TCP/IP om hun teak te doen.
l-ITTP

LDi1

IMAP

I

Application ler
Network i'er

Secure sodcetsIer
T'CPIIP layer

Het SLL protocol loopt nog weer over de TCP/IP, maar onder de hogere niveau protocollen, zoals H1TP. Het
gebruikt TCP/IP voor de hogere niveau protOcollen, maar tegelijkertijd geeft het een SSL ondersteunende
server de mogelijkheid omzichzelf identificeren naar een SSL ondersteunende client. Hiernaast kan hij ervoor
zorgen, dat deze een gecodeerde verbmding krijgen.
Deze mogelijkheden geven de belangrijke zaken bij communicatie over het internet en andere TCP/IP netwerken
aan:
a) SSL Server authenticatie, wat een gebntiker/client toestaat om de identiteit van de server te bevestigen.
b) SSL Client authenticatie, wat de server toestaat om de identiteit van de gebruiker/client te bevestigen
c) Een gecodeerde SSL connectie, waarbij de versturende software de boodschap codeert en de ontvangende

software de boodschap decodeert. Er komt nog bij, dat gecodeerde boodschappen over SSL gecontroleert
worden op veranderingen tijdens versturen.
Het SSL protocol heeft 2 sub protocollen. namelijk de SSL record protocol en de SSL Handshake protocol. De
SSL record protocol definieert welk formaat gebruikt worth voor het versturen van de data. Dc SSL handshake
protocol is met behuip van de SSL record protocol een serie boodschappen over sturen, om een connectie voor
het eerst tot stand te brengen. Deze uitwisseling van boodschappen is ontworpen om de volgende acties te
kunnen doen:
a) de server aan de client te authenticeren
b) om de client en server een coderingsalgoritme te kiezen
c) optioneel de client aan de server authenticeren
d) met behulp van public key coderingstechnieken gemeenschappelijke geheimen te delen
e) een gecodeerde SSL connectie tot stand te brengen
SSL ondersteunt een groot aantal verschillende coderingstechnieken. Gedurende bet maken van de verbinding
wordt ook de soort codering afgesproken, wet athangt van wat zowel server als client ondersteunen.
Ondersteunde coderingstechnieken zijn:
a) DES. Data Encryption Standard
b) DSA. Digital Signature Algorithm
c) KEA. Key Exchange Algorithm
d) RC2 en RC4. Ontwikkeld door RSA Data Security
e) RSA
f) RSA Key exchange
g) SHA- 1. Secure Hash Algorithm
h) SKIPJACK
i) Triple DES. DES 3 maal uitgevoerd
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6.3.3. Get en Post formulieren
Voor het gebruiken van formulieren in HTML zijn 2 soorten methoden aanwezig, nameijk de zogenaamde GET
methode en de zogenaamde POST methode. Met behuip van deze formulieren kan informatie van de gebruiker
naar de server verzonden worden.

Als voorbeeld zullen we hier een paswoord formulier gebruiken:
<HTML>
<BODY>

<FORM METhOD-"? ACflON'server>
Gebruiker3naam:
<INPUT TYPE-TEXT NAME-USERNAME>
Psswoord:

<INPUT TYPE=PASSWORD NAME-PASSWORD>
</FORM>
</BODY>
</HTML>

Ats gebruikersnaam nemen we test en als wachtwoord koffleol.
6.33.1. Get Methode

Bij de GET methode formulier (op de plaats van de vraagtekens staat dan GET) wordt de informatie die mgevuld
is na de attribuutnaam verzonden in de URL.
Wat er dan over het net gaat is:
server?username=test&password=koffieOl
Het is logisch om in te zien dat in een dergelijk verzoek naar de server eenvoudig de gebruikersnaam en
paswoord te achterhalen zijn. Eenvoudig afluisteren van de verbinding is hier dus a! voldoende om de
beveiliging te omzeilen.

6.3.3.2. Post methode
Bij de POST methode formulier (nu staatop de plaats van de vraagtekens POST), wordt de informatie gecodeerd
in het verzoek. Dit in tegenstel!mg tot bij de GET methode, waar het verzoek dus veranderd wordt. Wat over de
verbinding gaat is dus:
server
In dat verzoek zitten de gebruikersnaam en paswoord gecodeerd. Het eenvoudig afluisteren is hier blijkbaar niet
voldoende om het paswoord en de gebruikersnaam te achterha!en. Natuur!ijk zal de een ervaren hacker wet de
nodige informatie kunnen Iraceren, maar om ook dit te omzeilen zouden we moeten overgaan op het gebruiken
van beveiligde verbindingen. Hoe dit gedaan wordt, is in de volgende sectie te lezen.
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7. Beveiliging bij BusiPoint
Om de behandelmg van beveiliging bij BusiPoint goed te kunnen behandelen, zal ik eerst resuinerend opnoemen
welke aspecten belangrijk zijn voor beveiliging:
a) Identificatie bewijs
b) Data integriteit
c) Privacy
d) Boekhouden

7.1 Identificatie bew,js
Op dit moment gebruiken we voor een gebrulker als identificatie een gebruikersnaain en paswoord. Dit worth via

een POST formulier verzonden naar de server. Hier wordt de combinatie gecontroleerd en indien correct
bevonden, wordt een Java Object in het geheugen geplaatst, waaraan te zien is, dat de gebruiker is ingelogd. Het
probleem is nu, dat de data onderweg in handen van derden zou kunnen vallen, aangezien de lijn "onbeveiligd"
is.

Eigenlijk zouden we moeten overgaan op SSL, maar vanwege tijdsdruk is dit niet gerealiseerd. Het was
overigens ook niet de opzet geweest om dit te gaan realiseren.
Om over te gaan tot SSL, zou de web server anders ingericht moeten worden., maar hoe dat gedaan moet worden
verschilt per server. Dc pagina's kunnen op zich hetzelfde blijven. Dc aanpassing zou dus niet erg groot zijn,
behalve het inrichten van een nieuwe web server.

7.2 Data integriteit
Het programxna werkt met zogenaamde JavaBeans. Ben kenmerk van deze beans is dat ze uniek zijn. Als een
JavaBean gecompileerd wordt, dan krijgt het een uniek uiterlijk. Als een dergelijk object in het geheugen gezet
worth, is deze niet reproduceerbaar door derden. loch is het verstandig om ook om dit te waarborgen SSL te
gebruiken.

7.3 Privacy
Het belangrijkste dat we veilig wilden stellen, is dat niemand afspraken van iemand anders mag zien, zonder

toestemming. Dit hebben we op de volgende manier gerealiseerd.
Voor elk persoon/dienst bestaat een uniek identificerend getal. Dit is een getal, dat gebruikt worth in de database
om de persoon terug te kunnen vinden in de tabellen. Het getal is steeds bekend aan de server kant en is aan de
client kant niet te veranderen. Dat getal wordt nameijk uit de database gehaald bg het inloggen en worth daarna
in het geheugen gezet. Bij het opvragen van een agenda of afpraak, worth steeds gekeken:
a) Wie is er flu ingelogd?
b) Van wie wil diegene iets bekijken?
Om te kijken wie er ingelogd is, is steeds een JavaBean in de sessie aanwezig (indien deze niet aanwezig is, dan
is er niemand ingelogd). Deze JavaBean is niet te reproduceren, want elke JavaBean heeft zijn eigen unieke
code.
Er wordt vervolgens gekeken wat de instellingen zijn, van de persoonJdienst waarvan de agenda of afspraak
wordt bekeken. Indien deze toegang heeft verleend aan de groep, waarin de persoon die ingelogd is, dan worden
de details wel weergegeven. Indien dit niet het geval is, dan zal er een toepasselijke melding op het scherm
verschijnen.
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Dc oorzaak van het feit, dat we dit kunnen doen, is omdat elk verzoek binnenkomt op 1 pIck aan de server kant,
namelijk bij de controller. (Zie paragraaf x.x : Model 2) Bij elk verzoek kan dus gecontroleerd worden of er
iemand mgelogd is en afhankelijk daarvan pagina's wel of niet laten zien. Het heeft voor een persoon geen nut
om een willekeurige pagina in te typen, omdat er aan de server kant dan geen voorbereidende acties zijn
ondernomen.
Als voorbeeld hiervan noem ik bijvoorbeeld de afsprakenpagina (showAppoi,ument.jsp). Alvorens de server deze
pagina terugstuurt naar de client, zal de server eerst de afspraakdetails op moeten halen en in de correcte
JavaBean gezet worden. Zonder deze JavaBean zal er geen nuttige infonnatie op die paginate zien zijn. Het
veranderen van het verzoek naar de server om een andere afspraak te laten zien, zal ook weer stuitten op de
controle aan de server kant of de ingelogde persoon hiervoor toestemming heeft.

Uitgebreid voorbeeld:
Persoon A wil de agenda bekijken van persoon B en vraagt deze op aan de server (via de HTML paginas).
Bij de server komt het verzoek binnen en die doet vervolgens:
a) Controleert of er iemand is ingelogd, door in de sessie te zoeken naar het object.
b) Indien dit het geval is, vraagt hij aan dat object wie dat is, in dit geval persoon A
c) Vervolgens haalt hij de afspraken op van persoon B
d) Per afspraak wordt gecontroleerd of voor die afspraak persoon A naar de details mag kijken
e) Indien dit mag worden deze beschikbaar gesteld, indien dit niet mag, dan wordt de afspraak geblokkeerd
voor persoon A.
Stel dat persoon toch slim denkt te zijn en handmatig naar die afspraak wil, al achterhaalt hebbend welk uniek
nummer deze afspraak heeft:
a) Persoon A doet verzoek ann server om afspraak nurnmer X te zien (via een un adres intypen)
b) Aan de server wordt gecontroleerd of er iemand ingelogd is, in dit geval persoon A.
c) Aan de server wordt gecontroleerd of persoon A de afspraak mag zien.
d) Indien dit het geval is, dan wordt de afspraak weergegeven en anders wordt een melding teruggeven, dat het
een ongeoorloofde actie is.

7.4 Boekhouden
Omdat alle verzoeken op 1 punt binnenkomen bij de server is het toevoegen van een boekhoudsysteem

eenvoudig te doen. Op dit moment is dit nog niet gedaan, maar er wordt wel verwacht jets dergeijks in de
toekomst toe te voegen.
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8. Schaalbaarheid en Performance
In dit hoofdstuk zal lets verteld worden over schaalbaarheid en performance. Specifieker zal er rngegaan worden

op de schaalbaarheid en performance van de gebruikte plaformen Java en Oracle. Afsluitend zal er ingegaan
worden op hoe dit alles tot uiting is gekomen in BusiPoint.
Schaalbaarheid is de mate waarin een systeem kan groeien en wat dit voor een effect heeft op de performance."
Bij de schaalbaarheid van een internet applicatie is het belangrijke dat bij meer gebruikers geen verlies van
performance plaats vindt. Zaken die bij schaalbaarheid van belang zijn, zijn de hoeveelheid data die opgeslagen
dient te worden (bij grote organisaties al snel oplopend naar terabytes), het aantal gebruikers van het programma
en de complexiteit van de (SQL) queries'2.
Performance is op meerdere manieren te bekijken. Kijk maar eens naar de zin: Het programma deed er 3
seconden over en narn 8 megabyte geheugen In. Dc performance is bier te meten in de tijd hoelang lets duurt en
in de hoeveelheid geheugen die het inneemt. Of dit goed of slecht Is, zal gebruikersafhankeijk zijn. De ene
gebruiker eist meer dan een andere.
Aangezien de combinatie Java Server Pages met Oracle een nieuwe combinatie is, is hierover weinig
testmatenaal te vinden. Aangezien BusiPoint afhankelijk Is van de performance en schaalbaarheid van Java
Server Pages en Oracle'3 is verondersteld, dat de performance en schaalbaarheid van deze twee omgevlngen een
goede indicatie zou zijn van de performance en schaalbaarheid van BusiPoint. In dit hoofdstuk zal gekeken
worden hoe het zit met deze zaken bij beide omgevingen.
Hier moet 1k nog wel bijmelden, dat CMG onder andere een performance test en een schaalbaarheid test gaat
doen, om een indicatie te krijgen van de huidige status van BusiPoint. Dc resultaten van deze test vallen buiten
de scoop van dit afstudeerproject en dus ock buiten de scoop van deze scriptie. Ook werd door CMG
aangegeven, dat er bij de ontwikkeling van BusiPoint niet veel aandacht besteed moest worden aan deze
aspecten, aangezien eventueel onderzoek hierover het project in gevaar zou kunnen brengen met belrekklng op
de beperkte tijdsduur die voor het project stond.

8.1 Java Server Pages
Gezien het in BusiPoint gebrulkte model'4 voor het implementeren van Java Server Pages is het duidelijk dat de

schaalbaarheid hiervan een direct resultaat zal zijn van de Java Servlets. Dc servlet bij BusiPoint, die dient als
regelaar van inkomende en uitgaande verzoeken, is de verantwoordelijke voor de schaalbaarheid met betrekking
tot het aThandelen van verzoeken. Alhoewel deze servlet gebruik maakt van bet H1TP protocol en HTML als
communicatietaal zijn er toch een aantal zaken die deze methode onderscheiden van andere (minder schaalbare)
methoden, zoals CGI script. Eén van deze verschillen is, dat Java objecten directe uitbreidingen zijn van de
server. Het zijn objecten die dynamisch geladen worden door de server zijn Java Runtiine omgevmg, wanneer ze
nodig zijn. Voor elk brnnenkomend verzoek wordt een zogenaamde thread opgestart, in tegenstelling tot een
geheel proces, zoals bij CGI. Het starten van een thread kost aanzienlijk minder overhead dan bet starten van een
proces. Dit komt omdat het starten van een thread door de Java VIrtual Machine gebeurt en het starten van een
proces wordt gedaan door de operating system waarop het programina draait. Verder maakt deze aanpak gebruik
van de zogenaamde multi-threaded aanpak voor het aftandelen van meerdere verzoeken. Dit is tegenstelling tot
de multi-proces aanpak van andere methoden, zoals bijvoorbeeld de huidige CGI-BIN methoden.
Nog een ander voordeel van een servlet is dat deze niet hoeft te eindigen, zodra bet een antwoord terug heeft
gestuurd. Het kan werken als een applicatie server, die steeds verzoeken binnenkrijgt. Hierdoor boeft de servlet
niet steeds opnieuw aangemaakt worden door de server, wat weer tijd scheelt.

"Definitie van Barend de Lange op http://wwwis.win.tue.nh/HyperNews/get.cgit2M43O/145.htinl
'2Bijvooeld verzoeken naar een webserver of database. SQL queries zijn verzoeken naar een database.
Zie hoofdstuk 5
'4MVC Model, paragraaf 5.2

'
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Maar waar ligt dan het probleem bij Java Server Pages? De belangrijkste beperking bij Serviet (en dus ook JSP)
performance is het systeem geheugen. Serviet verzoeken worden bebandeld door bet laden van de gecompileerde
servlet class (indien hij nog niet geladen is) in een dee! van het geheugen, die gereserveerd is voor de Java
Virtual Machine. Des te meer geheugen aanwezig is voor de NM, des te meer servlets en JSP's geladen kunnen
worden.
Helaas zijn er geen regels voor het opstellen van de grootte van bet geheugen van de Web Server voor bet
correct lopen van de applicatie. De serviets die gemaakt worden door de Java Server Pages kunnen in grootte
verschillen, evenals de complexiteit van de berekeningen die uitgevoerd moeten worden door die serviet. Een
voorbeeld hiervan is verbindingen met databases.
Oplossingen voor dit probleem is het gebruik van zogenaamde "load balancing". Indien er meerdere machines
waarover de server zijn belasting kan delen, zal de performance en schaalbaarheid toenemen. Mogelijkheden
zijn:
-

Bij bet binnenkomen van een verzoek door een nieuwe bezoeker op de site kijken op welke beschikbare
machine het minst gebeurt. Dc gebruiker zal dan meteen worden doorgesluisd naar die machine.
Indien er op een machine teveel gebeurt, zodanig dat de performance daalt, dan moet gekeken moeten
worden naar een andere machine die een sessie over kan nemen. Dit betekent, dat de gehele sessie, inclusief
zaken die in het geheugen staan voor die sessie, overgezet moeten worden naar een andere machine.

8.2 Oracle 81
Oracle 8i maakt gebruik van een nieuwe technologie genaamd Cache FusionTM, die volgens Oracle zelf een

scbijnbaar oneindigende schaalbaarheid brengt door toegewijde boge onderlinge snelheids verbindingen. Ook is
er de mogelijkheid om Parallelle servers te gebruiken, wat de schaalbaarheid bevordert. Hoe de techniek Cache
FusionTM precies werkt, wordt niet verteld.

Verder werkt Oracle, evenals de NM, met threads. Dc voordelen hiervan zijn in de vorige paragraaf al
besproken.

8.3 BusiPoint
Als we weer eens terug kijken naar hoe BusiPoint in elkaar zit, dan komen we tot de conclusie dat naast de
eerder genoemde geheugen bottleneck het probleem ook zou kunnen zitten in de brnnenkomende lijn. Het

probleem zit hem em, dat de lijn naar de controller vol raakt, met andere woorden, dat er teveel verzoeken
binnenkomen om te laten kunnen athandelen door de controller. Als we kijken naar onderstaand figuur, dan zien
we dat in het begin het aantal succesvolle afhandelingen evenredig boopt met het aantal gebruikers, maar dat op
een bepaald punt het aantal succesvolle athandelingen niet meer verder groeit.

1'
w
a,
C
w

0

I
Aantei gebruikers —,
Stel dat 1 verzoek 5k ruimte in neemt op de binnenkomende netwerklijn. Dc lijn (en de netwerkkaart) hebben

een bovengrens van boeveel MB ze binnen kunnen krijgen. Indies deze bovengrens bereikt worth, dan kom je bij
het omslagpunt in de grafiek.
In bovenstaand figuur, met als voorbeeld nemend een 100MB netwerklijn, zou het omslagpunt liggen bij
(100*1000)/S = 20.000 verzoeken tegelijkertijd. Dit is een aanzienlijk aantal, dat niet gauw bereikt zal worden.

34

8.4 Conclusie
Concluderend is nu op te maken, dat er eventueel 2 problemen voor kunnen komen bij BusiPoint, namelijk het

geheugenprobleem en het probleem met de netwerkverbinding.
Een mogelijke oplossing voor die tweede zou kunnen zijn, mdien het aantal waarop de lijn vol zit toch bereikt
zou worden, om over te gaan op een lijn of netwerkkaart die meer verzoeken aan kan (van een 10 MB verbinding
naar een 100MB verbinding bijvoorbeeld), maardat zou het omslagpunt alleen verder naar rechts zetten in de
grafiek: het omslapunt zal toch komen.
Een andere, misschien betere, oplossing zou zijn om uitgaande van het eerste verzoek dat binnenkomt de
gebruiker door te verwijzen naar een andere webserver (natuurlijk transparant voor de gebrulker). Op deze
manier worden de verzoeken verdeeld over meerdere web servers. Een algoritme die een dergelijke
doorverwijzing zou kunnen doen, zou moeten rekening houden met de huidige status van beide servers met
betrekking tot het aantal gebruikers en de locatie van de gebruiker, die met het nieuwe verzoek kwam.
Verdere mogelijke zaken die gedaan kunnen worden om meer gebruikers aan te kunnen, indien de grens bereikt
is van of de webserver of de database server is het plaatsen van extra web en database servers. Hierbij moet dan
we! rekening gehouden worden met het felt, dat de databases wel gelijke data houden in hun database om
inconsistenties te voorkomen.
Deze laatste oplossing, het plaatsten van extra machines, zou ook meteen het eventuele probleem met betrekking
tot geheugen aanpakken, zoals al besproken was in paragraaf 8.1.
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9. Onderhoud en uitbreiding
Een Internet applicatie moet tegenwoordig snel aan te passen zijn aan de nieuwe wensen van gebrulkers. Indien

een internet applicatie niet de nieuwste zaken levert, mI het a! snel gedateerd worden en zullen kianten naar
concurrerende aanbieders gaan. Orndat zodra de applicatie draait er het liefst wemig tot geen onderhoud gedaan
zou willen worden, moet in de ontwikkeling van een Internet applicatie hier a! rekening mee gehouden moeten
worden.
Om deze reden hebben is het datamodel erg genenek opgezet (zie hoofdstuk 13) en zijn Java Server Pages
gebruikt (zie hoofdstuk 4).
De generiekheid van het datamodel zorgt ervoor, dat eventuele nieuwe features eenvoudig doorgevoerd zouden
kunnen worden. Sommige tabellen zijn name!ijk nog ongebruikt, maar de eventuele functie ervan is we! a!
bekend.
Ook het gebruikt van JSP, brengt de voordelen mee van Java, wat een taal is die bekend staat om zijn
eenvoudige onderhoud en uitbreidbaarheid. Dit is te danken aan de object georinteerdheid van Java. (Meer
informatie over object georienteerde talen is te vinden op http://www.cyberdyne-object-sys.com/oofaq2/)
Kort gezegd zorgt object georienteerdheid ervoor, dat de eerder genoemde JavaBeans door midde! van uniforme
interfaces onder!ing uitwisse!baar zijn. Indien een Bean niet correct werkt, dan is het eenvoudig om alleen de ene
bean aan te pakken of ze!fs te vervangen. Ook nieuwe ontwikke!ingen op programmeergebied zijn dan in te
voeren per JavaBean, waardoor de gehele app!icatie niet opnieuw ontworpen/gemaakt hoeft te worden.
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10. Grafische user interface
Bugs in gebmikers-interfaces zijn vaak moeiijk te ontdekken. Ook worden ze vaak beschouwd als onnodig om
op te lossen omdat menselijke gebruikers erg handig zijn in het ontdekken van manieren om zelfs met de
slechtste gebruikers interface te kunnen werken. Mensen proberen te hard om computers te gebruiken. Veel
gebruikers zien computers als gecompliceerde apparaten en zijn dus niet verwonderd als het werken ermee ook

complex is.
Het ontwerpen van een goede gebruikers-interface is moeilijk. Het vraagt om een combinatie van diverse

disciplines zoals psychologie, ergonomic, informatica en industrieel ontwerpen. Deze disciplines hebben hele
andere achtergronden. Psychologie en ergonomic houden zich bezig met mensen, informatica houdt zich bezig
met computers en industrieel ontwerpen houdt zich bezig met vormgeving.
Voordelen van een goede gebruikersmterface zijn:
1. hoog gebniiksgemak
2.
3.
4.
5.
6.
7.

korteleertijd
weinig ondersteuning nodig
lage gebruiksdrempel
betere benutting van de functionaliteit
minder fouten dus hogere kwaliteit
betere tevredenheid dus betere acceptatie.

Onderzoek heeft uitgewezen (verwijzing) dat een gebruiker liever werkt met herkenbare user interfaces. Om
deze reden heeft BusiPoint ervoor gekozen om de internet applicatie te laten lijken op een nomiale (locale)
applicatie. ledereen kent tegenwoordige de user interface van bijvoorbeeld MS Outlook en MS Word. Bij
BusiPoint is ervoor gekozen de interface te laten lijken op deze bekende programma's. In bijlage I is een indruk
weergegeven van de huidige status van de GUI van BusiPoint. CMG is van plan nog een speciale web-designer
aanpassingen te laten maken.
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11. Het aanpakken van een project
Dit hoofdstuk zal aangeven hoe een project systematisch aangepakt kan worden. Als voorbeeld bij dit verhaal
wordt natuurlijk BusiPoint gebniikt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende drie belangrijke begrippen:
faseren, beheersen en beslissen.
Onder faseren worden alle inhoudelijke activiteiten of werkzaamheden verstaan, die een directe en noodzakelijke
bijdrage leveren aan het bcpa!en en bereiken van een projectresultaat. Bij het met uitvoeren van 1 inhoudelijke
activiteit wordt het gewenste pmjeclresultaat niet gehaald. Met a!le inhoudelijke activiteiten samen in hetjuiste
onderlinge verband wordt dat resultaat we! bereikt.
Onder beheersen worden aile managementactiviteiten of werkzaamheden verstaan, die zijn gericht op een
doelmatig, flexibel, creatief en doelgericht plannen en bewaken van die inhoudeijke activiteiten.
Onder beslissen worden tens!otte alle werkzaamheden verstaan, die tot eenduidige, integrale keuzen binnen het
project !eiden.

11.1 Het faseren van een project
De inhoud van een project ('vastgelegd in een resultaatspecificatie en in een plan van aanpak) moet a!tijd voorop

worden gesteld. Enkele pnncipes die belangrijk zijn bij het faseren van een project zijn:
• Eerst denken dan doen
Alvorens er aan de realisatiefase van een project begonnen wordt, za! men eerst duidelijk moeten nadenken
over wat er gemaakt moet worden. Denkwerk voor het maken spaart meestal veel tijd: fouten hoeven niet
opgespoord en gerepareerd worden.
Het denken van voor naar achter en van achter naar voren
•
Bij het denken in projecten gebniikt men afwisselend het vooruitdenken en het achteruit denken.
Vooruitdenken betekent dat men kijkt naar wat er a!Iemaal in de toekomst moet gebeuren om het gewenste
resultaat te bereiken. Bj achteruitdenken stelt men zich voor dat het projectresultaat al bereikt is en bedenkt
men teruggaand wat men er allemaal voor heeft moeten doen, om dat resultaat te bereiken.
• Het werken van grof naar fijn
Dit betekent, dat eerst g!obaal wordt nagegaan wat het gewenste projectresultaat moet zijn. Daarbij wordt
expres niet naar details gekeken. A!s je hier name!ijk in het beginstadium at over gaat nadenken, leg je jezelf
restricties op, waar bij elk stadium op gelet moet worden.
Vanuit de globale projectheschrijving wordt het uiteindefijke projectresultaat steeds concreter en ten slotte
zeer gedetailleerd vastgelegd en vastgesteld. Dc stappen van grofnaar fijn worden dan:
globale probleem / doelstelling
globale resultaatbeschrijvmg
-

-

-

•

grensafbakening
beschrijving deelresu!taten met het interrelaties
concretisering deelresu!taten
detaillering deelresultaten
enzovoort

Volgorde!ijk en gelijktijdig werken
Hier kan gekeken worden we Eke onderdelen afmoeten zijn, alvorens aan een ander onderdeel begonnen kan
worden. Ook kan bekeken worden we Eke onderdelen tegelijkertijd gerealiseerd kunnen worden, wat weer
deelprojecten kan opleveren, die simultaan werken.

Als we deze vier principes samennemen, dat onstaat er een bepaa!de aanpak van het gehele project in een
beperkt aanta! fasen. Deze fasering gaat ervan uit, dat:
elke fase even belangrijk is;
in elke fase een echte keuze tot stand komt
het totaal aantal fasen toch overzichtelijk is
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De volgende fasen zijn te onderscheiden:

Idee
I

Irtitiatiefi
I

•

•

•
•

•

•

Hoe te

Wat

I

I

Def,rntie

Ontwerp

.aken

ttor

bereading

Doen

Realisati

I

In stand
houden
Nazorg

De initiatieffase
Hier wordt besloten of bet wet of niet als project aangepakt kan worden en om nader te bepalen wat dat het
dan is. Ook wordt hier duide!ijk uitgelegd waarom er overgegaan is tot het initieren van het project.
De definitiefase
Het centrale thema van deze fase bestaat uit het zo concreet en eenduidig mogeijk te formuleren van het
geijsde (en gewenste) projectresu!taat. Na afloop van deze fase is dan bekend wat er precies aan bet emde
van bet project gereed moet zijn. Tenslotte wordt er in deze fase gedetai!!eerd aangegeven welke
werkzaamheden in de eerstkomende (ontwerp)fase zijn te verrichten. Globaler moet aangegeven worden wat
de werkzaamheden voor de daaropvo!gende fasen zijn.
De ontwerpfase
Hier gaat bet om het vinden van oplossingen in termen van het uiteindelijk projectresultaat. Na afloop van
de ontwerpfase moet het bekend zijn hoe het projectresuttaat er qua vorm, inhoud e.d. uit za! gaan zien.
Dc voorbereidingsfase
In deze fase wordt als doe! gesteld de realisatiefase vlekkeloos Ic laten verlopen. Hier gaat bet er dan ook
om, om de gekozen optossing van de ontwerpfase te vertalen en voor te bereiden in een praktisch
realiseerbaar eindresultaat.
Dc realisatiefase
Hier staat het maken, invoeren, implementeren of uitvoeren van het projectresuitaat centraal. Hier wordt het
werk van a!Ie voorafgaande fasen samengenomen tot 1 gebeel.
Dc nazorgfäse
Het hele project is eigentijk bedoeld voor een goede nazorgfase, namelijk het minimaliseren van klacbten,
storingen en onderhoud.
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11.2 Het faseren van BusiPoint
In deze sectie gaan we bovenstaande theorie in de praktijk uitoefenen, namelijk op BusiPomt.

11.2.1. De initiatieffase
Bij de bedenker van BusiPoint Ieefde al langere tijd een idee om een online afspraken systeem te maken voor
beth-liven en personen. Hierover was al gepraat met CMG Noord Nederland, maar deze deden normaal
gesproken geen projecten voor individuen. Toen kwam er een afstudeerder Arjan Tienkamp, die de potentie had
om een dergelijk project te kunnen realiseren, of in leder geval een eind op weg te helpen. Op dit moment werd
besloten om van het idee een project te maken voor deze afstudeerder.
Als het te bereiken resultaat werd gesteld het maken van een afspraken systeem via het internet, voor individuen
en bedrijven. De bedrijven zouden hier diensten kunnen aanbieden, waar de individuen aispraken mee konden
maken. Dit zou gerealiseerd worden met behulp van Java Server Pages, in verband met de voorkennis van Java
van Aijan Tienkamp en met behulp van Oracle.

11.2.2. De definitiefase
Gedurende het project moeten de volgende zaken gerealiseerd worden:
-

-

uithreidbaar datamodel, uitgaande van het aanwezige datamodel
werkend afspraken systeem met de volgende zaken:
dag, week en maand overzicht
mogelijkheid om in andere agenda's te kijken
afspraken maken, wijzigen en bekijken
verschillende niveau's van zichthaarheid van afspraken ivm privacy
het geheel moet secure zijn
het moet makkelijk onderhoudbaar zijn
bedrijven moeten diensten kunnen maken, wijzigen en verwijderen
SMS en email reminder functionaliteit
WAP functionaliteit
persoonlijke instellingen kunnen veranderen
aanmeld, inlog en uitlog functionaliteit
internet pagina's die bovenstaande kenmerken ondersteunen

een
een
-

In de eerstkomende fase zal het datamodel gerealiseerd moeten worden, die bovenstaande functionaliteit aankan.
Dc vervolgfasen zullen als volgt worden ingedeeld:
maken schermoverzicht
maken van bijbehorende JavaBeans
maken van WAP functionaliteit
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11.2.3. De ontwerpfase
In deze fase is nagedacht over hoe het gewenste resultaat als beste gerealiseerd kon worden. Hiervoor hebben we

het gehele project opgedeeld in fasen. In elk van de fasen zou een ander gedeelte van de gewenste functionaliteit
toegevoegd worden.

11.2.4. De voorbereidingsfase
Hiervoor hebben we onderzocht welke ontwikkel omgevmg het beste gebruikt kon worden. We hadden een

ontwikkelomgeving nodig voor het werken met Java Server Pages, voor het werken met Oracle en voor het
bekijken van de pagina's. Hieruit hebben we het volgende gedaan:
ERwin aangeschaft voor het maken van de datamodel, vanwege de eenvoudige user interface en het felt
dat hij in 1 keer het datamodel in Oracle kon zetten.
JDeveloper3 1 aangeschaft, een ontwikkelomgeving voor iSP 1.0, en deze aangepast zodat hij qua
syntax JSP 1.1 ook ondersteunde. Deze is ontwikkeld voor Oracle databases.
Oracle 8i aangeschaft, vanwege zijn nauwe verbondenheid met Java
Een Windows NT4 machine met 1E5 crop.
Hierna verwachtten we klaar te zijn voor het implementeren van het datamodel en de pagina's met beans.

11.2.5. De realisatiefase
Gedurende deze fase zijn de deelfasen gerealiseerd. Bas van Dijk heeft grotendeels de WAP functionaliteit op

zich genomen. Het maken van het datamodel is in samenwerking met de opdrachtgever en begeldier
gerealiseerd. Zie voor meer informatie over het datamodel hoofdstuk 12.

11.2.6. De nazorgfase
Het product is dusdanig opgezet, dat het makkelijk te onderhouden is. Hiernaast is er de mogelijkheid om

logfiles te bekijken, waardoor achterhaald kan worden waar iets eventueel fout gaat. Dankzij de object
georithteerde taal Java, zullen de meeste fouten makkelijk te herstellen zijn.

11.3 Conclusie
Zoals zichtbaar was, was het product op te delen in meerdere fasen, nainelijk het datamodel, de pagina's maken,

de bijbehorende beans en het WAP gedeelte. Elke van deze stadia was weer aan te pakken als een op zichzelf
staand project, waarvoor dus ook het gehele traject van initiatief fuse t/m realisatiefase te volgen was. Voor een
dergelijk groot project, lijkt het me verstandig om altijd een dergelijke structuur aan te passen. Het opdelen geeft
een duidelijk beeld van de voortgang van het project en het afronden van zo'n deelproject heeft als voordeel, dat
gefocussed kan worden op het volgend deelproject. Dit is beter dan een beetje van alles door elkaar doen en geen
duidelijk beeld te krijgen van de totale voortgang. Ook wordt op deze manier gedwongen tot het eerst good
overdenken van het project, zodat denkfouten achterafgeminimaliseerd kunnen worden.
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12. Het datamodel
Hieronder een weergave van het huidige datamodel.
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In plaats van het geheel uitteggen van hoe dit datamodel in elkaar zit, zullen een aantal aspecten belicht worden.
Ter informatie:
Een datamodel is een weergave van de structuur van gegevens in een database. Het geeft weer welke tabellen er
aanwezig zijn en welke relaties die tabellen met elkaar hebben. Verder kan in een datamodel ook informatie per
tabel weergegeven worden, zoals zogenaamde keys in een tabel. Primary keys zijn waarden in een tabel die
uniek behoren te zijn, waardoor ze een reeks waarden identificeren. Foreign keys zijn waarden in een tabel die
verwijzen naar waarden in een andere tabel.

Zoals zichtbaar zijn bij BusiPoint 3 hoofdentiteiten aanwezig, namelijk een BusiPointMember, een Resource en
een Appointment. Dc rest van de tabellen zijn als het ware huiptabellen om deze entiteiten te ondersteunen.
Bij een BusiPointmember worden een aantal eigenschappen bijgehouden, zoals voorkeuren vanafwanneer tot
wanneer hij zijn agenda wil zien en hoe hij zijn voorkeur tot zichthaarheid voor anderen heeft ingesteld.
Ook is zichtbaar, dat sominige voorkeuren dubbel opgenomen zijn (in meerdere entiteiten). Dc reden hiervoor is,
dat voorkeuren verandert kunnen worden naarrnate je specifieker wordt. Zo zal de DisplayPreference (de
voorkeur wie dit mag zien) van een afspraak nog verandert kunnen worden op het moment van invoeren en zal
als bovengrens de waarde hebben van de resource of busipointmember. Dit betekent als een BusiPointmember
heeft ingesteld, dat alleen leden van dezelfde organisatie zijn afspraken mag zien, dan kan niemand een afspraak
met hem maken waarbij iedereen de afspraak mag zien.
In het datamodel zitten ook een aantal attributen en tabellen, die in het huidige product nog niet gebruikt worden,
maar met oog op de toekomst cnn gezet zijn. Voorbeelden hiervan zijn:
subresources, de mogelijkheid om diensten te kunnen onderverdelen met een hierarchic.
contactlijst, de mogelijkheid om een lijst bij te houden per gebruiker van personen waar hij vaak
afspraken mee makt, of die aileen afspraken met hem mogen maken
timetemplate, standaard templates die handig kunnen zijn voor het invoeren van voorkeuren met
betrekking tot het beschikbaar zijn van diensten en/of agenda's van personen/organisaties

42

1

13. Conclusie
Aan bet emde van deze scriptie zijn een aantal conclusies te trekken met betrekking tot het product BusiPoint en

de aanpak hiervan.
De conclusies zullen per aandachtpunt (zoals vermeld in hoofdstuk 3) besproken worden.

Aandachtspunt 1: Beveiliging
Met het oog op beveiliging zou het toevoegen van de zogenaamde SSL een toegevoegde waarde met zich
meebrengen. Het is naznelijk gebleken, dat de aandachtpunten met betrekking tot beveiliging identificatiebewijs
en privacy wel voldoende aandacht krijgen in het programma, maar dat voor het waarborgen van data integriteit
onvoldoende is gedaan. Dit laatste zou met behuip van SSL wel gewaarborgd worden. Verder wordt bet
boekhouden op dit moment ook nog niet gedaan, wat wel noodzakelijk dient te zijn. Dit laatste zou via het
toevoegen van een aantal logging procedures in de Controller afgevangen kunnen worden.

Aandachtspunt 2: Schaalbaarheid en performance
Er is gebleken, dat de problemen met betrekking tot dit aspect zich kunnen gaan voordoen bij 2 mogelijke
scenarios's. De netwerkverbinding naar de server (web of database) kan vol raken, of het geheugen van de server
loopt vol. De oplossing voor beide mogelijke scenario's is het toevoegen van extra machines. Het is onmogelijk
ann te geven van te voren wanneer dit punt bereikt zal worden. Alhankelijk van de noodzaak kunnen de extra
toegoevoegde machines dan web servers of database servers worden.
Aandachtspunt 3: Onderhoud en uithreiding
Vanwege bet generiek opgezette datamodel en bet gebruik van JavaBeans, in combinatie met het MVC Model,
zal het programma eenvoudig onderhouden kunnen worden en zullen eventuele uitbreidingen zonder veel moelte
toegevoegd kunnen worden.
Aandacbtspunt 4: Duidelijk en herkenbare grafische user interface
Op dit moment maakt het programma gebruik van een GUI die lijkt op bekende programma's, zoals MS Outlook
en MS Word. Verder zal een professionele designer zich nog gaan bezighouden met dit aspect.
Als laatste nog jets over het aanpak van dit project. Het project is dusdanig aangepakt, dat er duidelijke fasen
waren in het maken van bet product. Tijdens elke fase is duidelijk eerst nagedacht over wat er in die fase gedaan
moest worden, in tegenstelling tot het gaandeweg erover na te denken. Dit is zeer efficient gebleken en lijkt de
correcte aanpak van een project zoals BusiPoint.
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Bijiagen
I) Een aantal screenshots van BusiPoint.
2) Code van een iSP pagina die WML code genereert.

Bijiage 1: Screenshots van BusiPoint.
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Bijlage 2: Een iSP pagina die WML code genereert.
<?xml version=' 1.0'?>
<!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUMIIDTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_l.I.xml">
<jsp:useBean class="BusiPoint_Web_html.LoginBean" id=ioginbean" scope="scssion">
</jsp:useBean>
<%
loginbean.initialize(pageContext, "BusiPoint_BusiPointModule.PasswordView");

%>

<%

response.setContentType("textlvnd.wap.wml');%>
<wml>
<head>

<meta forua="true" http-equiv="Pragma" content="no-cache"/
<meta forua="true" http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, must-revalidate"/>
</head>

<card id="main" title="Welcome to" newcontext="true">
<!— newcontext="true" zorgt ervoor dat alle variabelen (iclusief die van eerder bezochte applicaties) worden verwijderd en dat
het cache geheugen leeg wordt gemaakt —>

<p align="center">
<big><b>BusiPoint</b></big><br/><br/>
Select language: <br/><br/>

<anchor title="English">English
<go href="#english">
<setvar name="language" value="en"/>
</go>
</anchor><br/>
<anchor title="Nederlands">Nederlands
<go href="#nederlands">
<setvar name="language" value="nl"I>

go>

</anchor>

<Jcard>

<card id="english" title="BusiPoint.com">
<'-- creeren van een login-button, zodat de gebruiker niet eerst naar beneden hoeft te scrollen —>
<do type="accept" Iabel=" login">

<go href="#login" I>

<p align="Ieft">Welcome to the <b> BusiPoint <Ib>homepage!<br/>
You can login right here<br/>
If you have no account, please surf to www.busipoint.com to create one.<br/>
<!-- Login Button, als hyperlink zodat voor sommige telefoons niet eerst de menu-optic aangeroepen hoeft te worden —>

<a href"#login" title="login">Login</a>
<!-- Back Button -->
<do type="prev" label="Back"><prev/>do>
</p>
</card>

<card id="nederlands" title="BusiPoint.com">
<!-- creeren van een login-button, zodat de gebruiker niet eerst naar beneden hoeft te scrollen —>

<do type="accept" label=iogin">

<go href"#login" I>
</do>

<p align="left">Welkom op de <b> BusiPoint b>homepage!<br/>

U kunt hier inloggen<br/>
Heeft u nog geen account, surf dan naar www.busipoint.com om een account aan te vragen.<br/>
<!— Login Button, als hyperlink zodat voor sommige telefoons niet eerst de menu-optic aangeroepen hoeft te worden —>

<a href="#login' title="login>login</a>
<!— Back Button —>
<do type="prev" label="Terug'><prevl>'z/do>

</card>
<!— Hier begint de code met het login gedeeldte —>

<card id="login" tit1e=Login">

tisemame:<br/>

<input name=un title="Usemame" typc="text" maxlength=" I 2'<br/>
Password:<br/>

<input name="pw" title="Password" type='password' maxlength=0l2"/<br/>
<anchor title="Enter'>Enter
<%String un = "/servletlContnoller";
%>
<go href="<%= response.encodeURL(url) %,>>
<postfield name="actie value="login"/>
<postfield name=usemame" value="Sun"/>
<postfield name="password" value="Spw/>
<postfield name=ianguage" value=$language"I>
<Ianchor>
</card>

</wml>

