
WeebiteenusteWeebiteenuste tagalatagala EestisEestis
tugevusedtugevused jaja nnõrkusedõrkused

Henn SarvHenn Sarv
IT Koolitus ja IT KolledžIT Koolitus ja IT Kolledž

henn@sarv.eehenn@sarv.ee
www.sarviktaat.netwww.sarviktaat.net



Millel põhineb GXAMillel põhineb GXA

XML XML –– seda kõik juba oskavadseda kõik juba oskavad
INTERNET INTERNET –– see on kõigil juba olemassee on kõigil juba olemas
EE--lahendused lahendused –– need on enamikul juba need on enamikul juba 
olemasolemas



Tegelikkus on kurvemTegelikkus on kurvem

Meil on suur hulk spetsialisteMeil on suur hulk spetsialiste
–– Kõik hästi koolitatudKõik hästi koolitatud
–– Kõik juba ammu koolitatudKõik juba ammu koolitatud

Tavaarusaam Tavaarusaam ee--rakndustestrakndustest ja üldse ja üldse 
inosüsteemidestinosüsteemidest sügavalt juurdunudsügavalt juurdunud

Kord tehtut ei julge keegi ringi teha. Eritu Kord tehtut ei julge keegi ringi teha. Eritu 
puudutab see kasutajaliidest.puudutab see kasutajaliidest.



Mõned näitedMõned näited

Hansapank+EEHansapank+EE

EE--arvearve

Läti pank ja Eesti pank XMLLäti pank ja Eesti pank XML



Tegelikkus on palju rõõmsamTegelikkus on palju rõõmsam

Koos uute standarditega tulevad ka uued Koos uute standarditega tulevad ka uued 
ja rikkumata inimesedja rikkumata inimesed

Tulemuseni jõudmine on uute vahenditega Tulemuseni jõudmine on uute vahenditega 
nobedam ja odavamnobedam ja odavam



IT Kolledž esirinnasIT Kolledž esirinnas

Kursuste valik suunatud tulevikkuKursuste valik suunatud tulevikku

Sellest aastast uus kursus XML ja Sellest aastast uus kursus XML ja 
veebiteenuste kohta (hajutatud veebiteenuste kohta (hajutatud 
rakendused II)rakendused II)

Minu hinnangul õnneMinu hinnangul õnnesstustus



Millest kursus koosnesMillest kursus koosnes

XML ja sellele baseeruvad tehnoloogiadXML ja sellele baseeruvad tehnoloogiad
Veebiteenused suhteliselt sügavutiVeebiteenused suhteliselt sügavuti

Eksamitööks: olemasoleva tavarakenduse Eksamitööks: olemasoleva tavarakenduse 
muutmine kiireks ja pisikeseksmuutmine kiireks ja pisikeseks
–– HTMLipüüdjaHTMLipüüdja kirjeldaminekirjeldamine
–– Selle eksponeerimine veebiteenusenaSelle eksponeerimine veebiteenusena
–– Sellele WAPSellele WAP--rakenduse ehitaminerakenduse ehitamine
–– Tulemuse registreerimine UDDITulemuse registreerimine UDDI--ss



Millel kogu üritus baseerusMillel kogu üritus baseerus

AATP leping MicrosoftigaAATP leping Microsoftiga
Kursused 2500 ja 2524Kursused 2500 ja 2524
VisualVisual StudioStudio .NET.NET

NB! Aga platvormi valik oli vabaNB! Aga platvormi valik oli vaba

www.hostbasket.comwww.hostbasket.com



Mõned huvitavamad töödMõned huvitavamad tööd

Superkino (Superkino (uncleremusuncleremus))
–– Kellaaja järgi leiab seansid kinosKellaaja järgi leiab seansid kinos
Ilmateade (Ilmateade (poisspoiss))
–– Linna nime järgi jooksev ilmLinna nime järgi jooksev ilm
Linuxi uudised (Linuxi uudised (jarxikjarxik))
–– !!!!!!
Päevaleht (Päevaleht (mrblue1mrblue1))
–– Viimased kuumad uudised koos lühikese Viimased kuumad uudised koos lühikese 

sisugasisuga

http://dotnet3.hostbasket.com/uncleremus
http://dotnet3.hostbasket.com/poiss/mobiil/mob.aspx
http://dotnet3.hostbasket.com/poiss/mobiil/mob.aspx
http://dotnet3.hostbasket.com/jarxik
http://dotnet3.hostbasket.com/mrblue1


Mis võiks olla edasiMis võiks olla edasi

Tehtud tööd tutvumuseks väljaTehtud tööd tutvumuseks välja

Eestisse oleks vaja leida proovitesti Eestisse oleks vaja leida proovitesti 
majutust (ET, ITK, …)majutust (ET, ITK, …)

IT Kolledžis samas suunas edasiIT Kolledžis samas suunas edasi
–– Veebiteenused ja turvalisus, vastupidavus jne Veebiteenused ja turvalisus, vastupidavus jne 

jne. jne. 
–– Töötamine erinevate andmetegaTöötamine erinevate andmetega



Mina olen rahul Mina olen rahul ☺☺

Tänu kuulamast ja küsimusedTänu kuulamast ja küsimused




