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1 Innledning
GeoIntegrasjon er et sett med standarder som spesifiserer grensesnitt for
elektronisk samhandling mellom systemer og komponenter som inngår i
geografisk relatert saksbehandling og innsyn i kommunesektoren. Standardene er
utarbeidet av leverandørene i samarbeid med Statens Kartverk og KS.
GeoIntegrasjon har som mål å definere standardiserte grensesnitt mellom ulike
datasystemer i form av webtjenester. GeoIntegrasjon benytter en modelldrevet
metode for å komme fram til spesifikasjonene. I det ligger at tjenesten defineres
først på konseptuelt nivå. Tjenesten identifiseres først ved en Use Case-analyse,
dernest defineres parametre og informasjon som skal følge tjenestens Request og
Response. Disse datastrukturene spesifiseres i en egen informasjonsmodell
(applikasjonsskjema).
Enterprise Architect benyttes som verktøy for å beskrive applikasjonsskjemaet og
tjenesten formelt i UML. Deretter kan Enterprise Architect automatisk generere
WSDL’er.
Dette dokumentet inneholder oppskrift på hvordan en bruker Enterprice Architect
for å komme fram til WSDL’er, samtidig som det inneholder regler som ivaretar
kravene om å komme fram til en god standard.
Det anbefales å lese GeoIntegrasjon Rammeverk på
http://www.geointegrasjon.no/standard før denne oppskriften følges.

1.1 Hensikt
Hensikten med oppskriften er flersidig.
1. Som en rettfram bruksanvisning for bruk av Enterprise Architect slik at en
raskt og enkelt kan lage WSDL’er som blir definert i GeoIntegrasjonsarbeidet.
2. Ved å benytte samme oppskrift i kombinasjon med definerte regler og
konvensjoner, sikres konformitet i standarden.

1.2 Nyttig lesestoff
1. Retningslinjer for modellering i UML Statens kartverk. SOSI sekretariatet
[http://www.statkart.no/filestore/ny/sosi/SOSI_pdf/del1_6_Retningslinjer
_for_modellering.pdf]. Kap 2, 3 og 4 gir kort innføring i UML-modellering
og angrepsmetode.
2. Getting Started With UML Modeling. Sparx Systems.
[http://www.sparxsystems.com/enterprise_architect_user_guide/getting_s
tarted/gettingstarted.html]
3. Menypunkt i EA Help>Help Contents
4. ISO 19109 Rules for Application Schema
[http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=39891]
5. WS-I Basic Profile 1.1 http://www.ws-i.org/Profiles/BasicProfile-1.1.html
6. BKXML regler http://rep.baerum.kommune.no/Ressurser.aspx
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1.3 Noen hovedregler
Applikasjonsskjemaet skal modelleres ut fra tjenestens perspektiv og behov, IKKE
hvordan tjenesteyter har modellert tilsvarende data i sitt forvaltningssystem. Det
er tjenesteyters ansvar å levere data slik tjenesten har spesifisert.
Forutsetningsvis vil GeoIntegrasjonarbeidet også ha tilgang til informasjonsmodeller fra eksisterende standarder, f.eks SOSI, ISO TC211, Noark 4/5 og evt.
andre aktuelle domenemodeller. I den grad elementer i informasjonsmodellen i
GeoIntegrasjon er sammenfallende med definisjoner i disse standardene, skal
disse benyttes.
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2 Oppskrift brukstilfeller (Use case)
Hensikt
Før en starter spesifikasjon av konkrete webtjenester i GeoIntegrasjon, er det
viktig at tjenestene forankres til noen aktuelle brukertilfeller (Use Case), hvor det
framkommer at webtjenesten inngår som en nødvendig komponent. Denne
forankringen vil i seg selv være god begrunnelse for å realisere tjenesten. Dette
forsterkes hvis samme webtjeneste går igjen i flere brukertilfeller. I sistnevnte
situasjon, vil det også gi godt grunnlag for å spesifisere webtjeneste generell og
robust, og ettersom den kan gjenbrukes.

Hva er en Use Case (Brukertilfelle) ?
Use Case er en beskrivelse av (del-)funksjonaliteten i et system sett fra et
eksternt perspektiv. I stedet for å beskrive detaljerte egenskaper med systemet,
er hensikten å vise funksjonalitet på et overordnet nivå. Funksjonaliteten brytes
ned i et antall oversiktlige Use Case. Eksempler. I et biblioteksystem er
operasjonene knyttet til ”Å låne en bok” et brukertilfelle. I et banksystem er ”Ta
ut penger” et brukertilfelle.
Et totalsystem vil vanligvis beskrives med mange brukertilfeller.

Beskrivelser av brukertilfeller i GeoIntegrasjon
Hensikten med slike beskrivelser i GeoIntegrasjon er å vise eksempler på aktuell
brukerfunksjonalitet hvor de spesifiserte webtjenestene inngår. Beskrivelse skal
-

Vise systemet som bruker webtjeneste på et oversiktlig nivå
Vise brukere og systemer som er tjenesteytere til systemet (aktører)
Viser webtjenestene som en UseCase i beskrivelsen.

Brukertilfeller skal beskrives på 2 måter
-

Tekstlig beskrivelse
Grafisk beskrivelse som UML Use Case diagram
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UML Use Case
UML tilbyr egen grafisk notasjon for Use Case beskrivelser. Et Use Case diagram i
UML har 4 hovedelementer:

Actor

Aktor (aktør) representerer en bruker eller
et system som ligger utenfor det aktuelle
system som håndterer brukertilfellet. Aktør
angis med navn

Boundary
Boundary viser systemets avgrensning.
Alle aktører plasseres utenfor avgrensingen,
mens alle brukertilfeller ligger innenfor

Use Case

Relationship

UseCase representerer en avgrenset
funksjonalitetet og angis med et navn. Hvis
brukertilfellet gjelder en webtjeneste i
GeoIntegrasjon, settes <<WebTjeneste ...>> som stereotype. Se liste over
stereotyper under. Brukertilfeller som i
helhet utføres innenfor systemet gis ingen
stereotype.
Relasjon mellom aktør og brukertilfelle,
samt mellom brukertilfeller. Ulike typer:
Use relasjonen brukes for å vise forholdet
mellom aktør og brukertilfelle
Include relasjonen brukes for å vise
nedbryting av et brukertilfelle i et antall mer
detaljerte brukertilfeller, som alle blir brukt
minst en gang i hvert brukstilfelle
Extend relasjonen brukes for å vise
nedbryting av et brukertilfelle i et antall
spesialiserte brukertilfeller, hvorav bare en
blir brukt i hvert brukstilfelle

Stereotyper for Use Case i GeoIntegrasjon
Følgende liste av <<stereotype>> skal benyttes i GeoIntegrasjon, som i tillegg til
å vise at brukertilfellet er en web-tjeneste, også viser hvilket teknologiprinsipp
som forventes brukt
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<<WebTjeneste – WSDL/SOAP>>
<<WebTjeneste – LINK>>
<<WebTjeneste – WMS>>
<<WebTjeneste - WFS>>

2.1 Oppskrift tekstlig beskrivelse av brukertilfelle
Tekstlig beskrivelse
Kort beskrivelse av et brukertilfelle i et system hvor informasjon delvis hentes
fra andre systemer. Beskrivelsen bør kort inneholde
-

Bakgrunnen for funksjonen
Prosessflyten

Eksempel:
”I kommunens innbyggerportal på web tilbys en funksjon hvor en innbygger kan få en liste over
gjeldende planer som berører eiendommen. Funksjonen krever tjenester fra flere eksterne systemer.
Fra Brønnøysundregisteret/ Norsk Eiendomsinformasjon hentes liste over eiendommer som
innbyggeren eier, basert på personnummer. Fra Matrikkel hentes eiendomsgrensen for valgt
eiendom. Fra Planregister hentes liste overberørte arealplaner.”

Brukerens klare behov for funksjonen kan også beskrives etter følgende mal
(scrum User Story):
-

Som en <rolle> ønsker jeg <funksjon> slik at <mål>

Eksempel:
”Som søker om ønsker jeg å få tilgang til planer som gjelder for eiendommen
som jeg søker om byggetillatelse på, slik at søknaden blir korrekt.”
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2.2 Oppskrift brukstilfelle(Use Case) i EA

2.2.1 Forarbeid

-

Installasjon av Enterprise Architect
o (Kontakt prosjektleder i GeoIntegrasjon)
Etablere et prosjekt og en modell i EA som er oppdelt i følgende pakker
Eksempel

2.2.2 Opprett pakke for aktuelle UseCase
-

Etabler en egen pakke under Use Case Model med navn på brukertilfellet, velg
UML behavourial
Eksempel UseCaseEksempel

2.2.3 Use Case diagram
Use Case diagrammet konstrueres med UML behavioral i EA
Note! Husk å stereotype brukertilfeller som representerer webtjenestene med
<<WebTjeneste - ....>>

Eksempel
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uc Vis gj eldende planer og planforslag for en eiendom
Innbyggerportal

«WebTj eneste SOAP/WSDL»
Sj ekkMatrikkelenhet
«include»
Angi Eiendom

(from Matrikkel brukstilfeller)

«include»

Matrikkel
(from Actors)
«WebTj eneste - SOAP/WSDL»
HentOmraadeForMatrikkelenhet

Vis gj eldende planer og
planforslag for en eiendom

«include»

Innbygger
(from Matrikkel brukstilfeller)

(from Actors)

«include»

«Webtj eneste-SOAP/WSDL»
FinnPlanerForOmraade

Digitalt
planregister
(from Actors)

2.2.4 Videre bruk av Use Case
Det er ikke lagt opp til videre bruk av Use Case beskrivelsene i EA, med kopling
til informasjonsmodellen
Den grafiske beskrivelsen av UseCase-beskrivelsen vil kopieres inn sammen med
den øvrige dokumentasjonen av webtjenestene i GeoIntegrasjon.

Versjon 1.1

11

www.geointegrasjon.no

3 Oppskrift PIM/PSM
EA modellen ligger i sin helhet i kildekodesystemet på
http://geointegrasjon.codeplex.com/ . Ønsker en å endre på denne, så ta kontakt
med prosjektledelsen.

3.1 Installasjon og forarbeid

-

Installasjon av Enterprise Architect
o
(kontakt prosjektleder i GeoIntegrasjon)
o Last ned og installer addin for geointegrasjon fra
http://geointegrasjon.no/om-prosjektet/arbeidsgruppe-rammeverk,
denne inneholder også en justert transformasjon for wsdl og xsd som
legges inn ved "Tools - Import reference data" wsdl_xsd_transformasjon.xml

o
o

-

-

-

Etabler et prosjekt og modell som skal inneholde dine
GeoIntegrasjons-modeller eller last ned siste modell fra Geointegrasjon
fellesområde på https://ksiktforum.no/arbeidsrom/geointegrasjon_fellesomrade
I tillegg kan etableres pakker for modeller hvor det kan være aktuelt å
kopiere objektyper fra, f.eks
o SOSI Generell objektkatalog
o Noark4 / Noark5 datamodell (når den er klar)
o MDs planregistermodell
o Evt. andre domene-modeller
Installasjon av standardiserte pakker
o SOSI (ligger under Andre modeller i prosjektet)
o Noark4ws (ligger under Andre modeller i prosjektet)
Eksempel
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3.2 Pakker med applikasjonsskjema og tjenesteskjema

-

-

Etabler egne pakker under GeoIntegrasjon hvor tjenestene mot de ulike
fagdomener som skal spesifiseres.
o Matrikkel
o Plan
o Kart
o Arkiv
o Sak
Eksempel....
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Pakkene brukes aktivt for å avgrense produksjon av wsdl og xsd filer,
filer, og for å
avgrense hvor mye som en trenger å implementere av typer for å støtte noen
operasjoner.

-

-

Under aktuelle fagdomene legges to pakker som skal inneholde henholdsvis
o Applikasjonsskjema - Datamodellen som spesifiserer informasjonen
som tjenesten
n skal håndtere (benytt navnet: Applikasjonsskjema)
Applikasjonsskjema
o Tjenestesteskjema - Modellen som spesifiserer tjenestens
grensesnitt (benytt navnet: Tjenesteskjema)
o
Eksempel
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-

-

Under Applikasjonsskjema kan det være hensiktmessig å legge inn flere nye
pakker hvor en fordeler modellens klasser, for å sikre god gjenbruk av
definisjoner. En samler her klasser som hører sammen og ikke trekker med
seg mer detaljerte klasser når disse ikke skal brukes.
Eksempel plan

For plan er det valgt underpakker for Basis og Utvidet, med bakgrunn i at den
mer komplekse strukturen for en plan ikke gjøres synlig for en portal som typisk
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vil kalle en FinnPlanerForEiendom el.l og kravet til operasjonen er at den skal
være optimalisert for hastighet(jfr bruk av Finn...). For den mer komplekse
funksjonene HentPlan vil de utvidede typene benyttes. Dette gjør også at
tjenesteskjema(interface) må deles opp i passende pakker(ofte de samme navn,
men ikke alltid jfr kart). En portal kan da implementere giPlanBasisXX.wsdl som
inneholder enkle Finn...operasjoner og enkle typer, mens applikasjoner som
trenger mer data eller andre operasjoner velger å implementere
giPlanUtvidetXX.wsdl. Dette gjør at det blir færre "tomme" implementasjoner og
en kan godkjenne integrasjoner/implementasjoner på pakkenivå. Det er krav om
at alle operasjoner i en kontrakt(wsdl fil) skal implementeres for at tjenesten kan
bli godkjent.

3.3 Applikasjonsskjema
-

-

-

-

-

Applikasjonsskjemaet lages som klassediagram (EA: UML struktural
>class>). Her modelleres alle data som både tilhører WS’ens Request og
Response. Nyttige modelleringsregler er å finne i referanse [1], kap 4.4.
Utdrag fra [1]er å finne i Vedlegg 3 og Vedlegg 4 i dette dokumentet.
o Vedlegg 3 viser ved eksempel bruk av UML i applikasjonsskjema
o Vedlegg 4 viser vanlig prosedyre for utvikling av et
applikasjonsskjema.
Modelleringsregler er gitt i Vedlegg 2 som inneholder spesifikke regler for
applikasjonskjemaet i GeoIntegrasjon.
Under modelleringen i EA er det viktig at klassene havner i riktig pakke
Står en feks i et diagram og legger til en ny klasse vil denne havne i samme
pakke som diagrammet. En bør da med en gang flytte klassen til riktig pakke
slik at pakken havner i riktig "namespace/navnerom" slik at den havner i den
naturlige xsd filen. Det samme gjelder for interface.
Dokumentasjon: EA: properties benyttes til å dokumentere Klasser og
Assosiasjoner. Attributter dokumenteres hvis de ikke er selvforklarende
I den grad en finner ferdig definerte og sammenfallende datatyper i SOSI,
PBL2008, NOARK etc, benyttes kopi av disse i modellen. Kopiering fra
domenemodellene gjøres etter følgende prosedyre.
o Åpne pakken og diagram hvor datatypen er definert i
domenemodellene SOSI, NOARK eller en av GeoIntegrasjons modeller.
Åpne en modell hvor klassen inngår. Merk klassen ved å markere vindu
i diagrammet rundt klassen, (ikke høyreklikk). Trykk ctrl-C.
o Gå til diagrammet Applikasjonsskjema, høyreklikk i diagrammet og
velg ’Paste object(s) as new’

Note! Drag-and-drop fra browser, som kunne være naturlig metode, fungerer ikke

Note! Husk at datamodellen bare skal inneholde informasjon som er forutsatt i tjenesten (Tjenestens
Universe of Discourse), og ikke kopi av mer komplekse objekter som er definert domenemodellene.
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Ved kopiering av klasser fra andre domener, må en gå igjennom og korrigere
til GI’s regler (Vedlegg 2):
o
o
o

Navngiving og Data typer
Slette unna unødvendige attributter
Dokumentere hvor klassen kommer fra.

Eksempel

For plan er mye kopiert fra MD's planmodell. Endringer og organisering må gjøres
i forhold til tjenestene som skal støttes.
Bytt CharacterString til string, int til Integer, mm
Sjekk at multiplicity er riktig
Sjekk at du har fått med alle typer/klasser som blir referert til.
Se vedlegg 2 i rammeverksdokumentet for regler.
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3.3.1 Modellering av relasjoner som kun er til informasjon
class Relasj oner

Basis::Matrikkelenhet
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

matrikkelNummer: Matrikkelnummer
matrikkelenhetstype: EiendomstypeKode
tinglyst: Boolean
utgått: Boolean
erSeksjonert: Boolean
bruksnavn: String
areal: Double
harArealmerknad: Boolean
harAktiveFestegrunner: Boolean
representasjonspunkt: Representasjonspunkt
0..*

«GI_KunTilInfo»

0..*
Basis::Bygg
+
+
+
+
+
+

bygningId: BygningsId
bygningsStatus: BygningsstatusKode
næringsgruppe: NæringsgruppeKode
bebygdAreal: Double
etasjeData: Etasjedata
kommunenummer: String

Hvis en ønsker å legge opp en relasjon som kun skal være til informasjon og ikke
skal bli med ved transformering til PSM så kan stereotype GI_KunTilInfo benyttes
på koblingen.

3.4 Tjenesteskjema
-

Definisjon av tjenestens funksjoner modelleres i klassediagram (EA: UML
struktural>class>), hvor tjenesten defineres som UML klasse interface.
Klassen gis automatisk stereotype <<interface>>.

- Navning av funksjoner, se vedlegg 2.

-

Parametre som skal følge WS’ens Request legges inn som parameter til
operasjonen, mens datamodellen for resultatet i Response settes som Return
Type. Parametrene skal være definert som klasser i applikasjonsskjema.

Eksempel. Tjenesten HentPlan.
Sender inn en parameter for om plandokumenter skal returneres (boolean) og
nøkkel for en plan (NasjonalArealplanId). Det returneres et Arealplan objekt.
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class Plan

«interface»
Utv idet::PlanregUtv idet
+

HentPlan(boolean, NasjonalArealplanId) : Arealplan

Flere beslektede operasjoner?
-Det er hensiktmessig å samle flere operasjoner i samme tjeneste (interface).
Samme applikasjonsmodel, dvs normal 1 interface per domene.
- Vurdere: Hvis det er enkeltoperasjoner som kan være aktuelt ..................
- Vurdere: Hvis komplekse modeller gjør tjenesten uoversiktelig, ...oppdeling
Eksempel . Kart
For Kart kan det være naturlig å dele opp tjenesteskjema(i resultatet betyr det
egne wsdl filer) i flere pakker for å forenkle implementering og gjenbruk. For
Matrikkel relaterte operasjoner foreslås disse lagt i egen pakke slik at om sentral
matrikkel velger å støtte disse, så trenger en ikke å implementere generell kart
operasjoner eller operasjoner relatert til plankart.

class Plan
«interface»
Plan::Plankart
+
+

HentOmraade(string) : Omraade
HentOmraadeForPlan(NasjonalArealplanId) : Omraade

«interface»
Matrikkel::Matrikkelkart
+
+
+

FinnEiendommerForOmraade(Omraade) : Matrikkelnr[]
HentOmraadeForEiendom(Matrikkelnr) : Omraade
HentOmraadeForAdresse(MatrikkeladresseId) : Omraade

Sentral matrikkel kan velge å kun implementere Matrikkelkart, og trenger ikke å
implementere Plankart selv om dette ligger i samme domene.
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3.4.1 Håndtering av lister/samling/array/collection i EA transformering
Når en klasse i en metode er markert med ReturnArray eller input parameter er
markert med stereotype GI_List (fant ingen bedre måte for parametre) så vil
transformeringen til XSD lage noen nye klasser for lister. Feks så vil det i dette
eksempelet lages en ArealPlanBaseListe(siden den er markert med ReturnArray)
og en PlanstatusListe(siden den er tagget med stereotype GI_List)
I WSDL transformeringen så vil metoder som er markert med ReturnArray
returnere feks ArealPlanBaseListe. For input parametre som er markert med
GI_Liste så vil det oversettes på samme måte til Liste klassen.
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Transformasjon til XSD
class Basis

«XSDcomplexType»
ArealplanBaseListe
+

liste: ArealplanBase [0..unbounded]

«XSDcomplexType»
ArealplanBase
+
+
+
+
+

arealplanId: NasjonalArealplanId
plannavn: string
planType: Plantype
planstatus: Planstatus
vedtaksDato: Date [0..1]

«XSDcomplexType»
PlanstatusListe
+

liste: Planstatus [0..unbounded]

«XSDcompl...
Planstatus
{leaf}

«XSDcompl...
Plantype
{leaf}

Eks på xsd fil...
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <xs:schema targetNamespace="http://rep.geointegrasjon.no/Plan/Basis/Xml/Schema/20100915"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="http://rep.geointegrasjon.no/Plan/Basis/Xml/Schema/20100915"
xmlns:planbasisns="http://rep.geointegrasjon.no/Plan/Basis/Xml/Schema/20100915"
xmlns:planfellesns="http://rep.geointegrasjon.no/Plan/Felles/Xml/Schema/20100915"
xmlns:planutvidetns="http://rep.geointegrasjon.no/Plan/Utvidet/Xml/Schema/20100915"
xmlns:felleskontaktns="http://rep.geointegrasjon.no/Felles/Kontakt/Xml/Schema/20100915"
xmlns:fellesadressens="http://rep.geointegrasjon.no/Felles/Adresse/Xml/Schema/20100915"
xmlns:fellesgeometrins="http://rep.geointegrasjon.no/Felles/Geometri/Xml/Schema/20100915"
xmlns:felleskodelistens="http://rep.geointegrasjon.no/Felles/Kodeliste/Xml/Schema/20100915"
xmlns:fellesorganisasjonns="http://rep.geointegrasjon.no/Felles/Organisasjon/Xml/Schema/20100915"
xmlns:fellespersonns="http://rep.geointegrasjon.no/Felles/Person/Xml/Schema/20100915"
xmlns:fellesfeilns="http://rep.geointegrasjon.no/Felles/Feil/Xml/Schema/20100915"
xmlns:kartbasisns="http://rep.geointegrasjon.no/Kart/Basis/Xml/Schema/20100915"
xmlns:arkivfellesns="http://rep.geointegrasjon.no/Arkiv/Felles/Xml/Schema/20100915"
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-

-

-

-

-

-

xmlns:arkivkjernens="http://rep.geointegrasjon.no/Arkiv/Kjerne/Xml/Schema/20100915"
xmlns:sakfaserns="http://rep.geointegrasjon.no/Sak/Faser/Xml/Schema/20100915"
xmlns:sakskjemans="http://rep.geointegrasjon.no/Sak/Skjema/Xml/Schema/20100915"
xmlns:matrikkelfellesns="http://rep.geointegrasjon.no/Matrikkel/Felles/Xml/Schema/20100915"
xmlns:matrikkelutvidetns="http://rep.geointegrasjon.no/Matrikkel/Utvidet/Xml/Schema/20100915"
xmlns:matrikkelbasisns="http://rep.geointegrasjon.no/Matrikkel/Basis/Xml/Schema/20100915"
elementFormDefault="qualified" version="20100915 - GeoIntegrasjon v0.94">
<xs:import namespace="http://rep.geointegrasjon.no/Plan/Felles/Xml/Schema/20100915"
schemaLocation="http://rep.geointegrasjon.no/Plan/Felles/Xml/Schema/20100915/giPlanFelles20100915.xsd" />
<xs:element name="ArealplanBaseListe" type="tns:ArealplanBaseListe" />
<xs:complexType name="ArealplanBaseListe">
<xs:sequence>
<xs:element name="liste" type="tns:ArealplanBase" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="ArealplanBase" type="tns:ArealplanBase" />
<xs:complexType name="ArealplanBase">
<xs:sequence>
<xs:element name="arealplanId" type="planfellesns:NasjonalArealplanId" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>entydig identifikasjon for en plan innen en kommune eller et fylke (pbl. § 19-1, 6. ledd, § 20-1, 2. ledd og 5.
ledd og § 22 og § 28-2)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="plannavn" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>planens navn (pbl. § 19-1, 6. ledd, § 20-1, 2. ledd og 5. ledd og § 22 og § 28-2)</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:element>
<xs:element name="planType" type="tns:Plantype" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xs:element name="planstatus" type="tns:Planstatus" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xs:element name="vedtaksDato" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="PlanstatusListe" type="tns:PlanstatusListe" />
<xs:complexType name="PlanstatusListe">
<xs:sequence>
<xs:element name="liste" type="tns:Planstatus" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:element name="Planstatus" type="tns:Planstatus" />
<xs:complexType name="Planstatus">
<xs:annotation>
<xs:documentation>planens behandling (pbl. §§ 19-4, 20-5, 27-1, 27-2, 28-1 og 28-2) samt planens virkning (pbl. §§ 19-6, 20-6,
28-2 og 31)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence />
</xs:complexType>
<xs:element name="Plantype" type="tns:Plantype" />
<xs:complexType name="Plantype">
<xs:annotation>
<xs:documentation>type plan (pbl. § 19-1, 6. ledd, § 20-1, 2. ledd og 5. ledd og § 22 og § 28-2)</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:sequence />
</xs:complexType>
</xs:schema>

Transformasjon til WSDL
class Messages

«WSDLmessage»
HentBboxForPlanRequest
+

«WSDLmessage»
HentBboxForPlanResponse

planid: NasjonalArealplanId

+

«WSDLmessage»
HentPlanomraaderResponse
+

return: PlanomraadeListe

return: Bbox

«WSDLmessage»
HentPlanomraaderFault
+

error: GeointegrasjonWsFault

«WSDLmessage»
HentBboxForPlanFault
+

error: GeointegrasjonWsFault

«WSDLmessage»
HentPlanomraaderRequest
+

planid: NasjonalArealplanId

«WSDLmessage»
FinnPlanerForOmraadeRequest

«WSDLmessage»
FinnPlanerForOmraadeResponse

+
+

+

planstatus: PlanstatusListe
omraade: Omraade

return: ArealplanBaseListe

«WSDLmessage»
FinnPlanerForOmraadeFault
+

error: GeointegrasjonWsFault
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Utdrag fra wsdl.....
<wsdl:message name="FinnPlanerForOmraadeRequest">
<wsdl:part name="planstatus"
type="planbasisns:PlanstatusListe"/>
<wsdl:part name="omraade" type="fellesgeometrins:Omraade"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="FinnPlanerForOmraadeResponse">
<wsdl:part name="return"
type="planbasisns:ArealplanBaseListe"/>
</wsdl:message>

3.5 Generere XSD
Om oppskriften over er fulgt så langt, kan modellen se slik ut:

For å generere nødvendige XSD skjema så velger en pakken som skal
transformeres. I dette eksempelet Applikasjonsskjema Utvidet under Plan. Merk
også at alle pakker har en liten rød hake i nedre del. Dette settes ved høyreklikk
og "Code Engenering - Set namespace root" som sørger for at namespace blir
riktig.
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For å Transformere kan en benytte Geointegrasjon Addin og "Transformer valgt
pakke til PSM for WSDL og XSD". Denne lager en transformasjon i egen mappe
og legger inn riktige namespace, filnavn, versjonsnr, mm.

Resultatet vil se omtrent slik ut:
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En kan så benytte Addin geointegrasjon til å generere ALLE xsd filer ved å
høyreklikke og velge "Generer (WSDL og) XSD" (EA støtter ikke WSDL
automatisering i denne versjon(8.0.856), og er lagt i)
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Før denne benyttes så bør en sjekke at innstillinger er korrekt

Spesielt katalog for filer bør sjekkes. Underkataloger lages automatisk ihht
navnerom og pakkestruktur.
XSD filene kan nå brukes i wsdl dokumenter og de kan legges ut på
geointegrasjon sitt webområde(etter at de er sjekket for interoperabilitet).
Eksempelvis:
http://rep.geointegrasjon.no/Plan/Basis/Xml/Schema/20100615/giPlanBasis20100615.xsd
http://rep.geointegrasjon.no/Plan/Utvidet/Xml/Schema/20100615/giPlanUtvidet20100615.xsd
http://rep.geointegrasjon.no/Kart/Geometri/Xml/Schema/20100615/giKartGeometri20100615.xsd
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3.6 Generere WSDL
Gå til Tjenesteskjema og velg pakken som skal genereres. For å Transformere
kan en benytte Geointegrasjon Addin og "Transformer valgt pakke til PSM for
WSDL og XSD". Denne lager en transformasjon i egen mappe og legger inn
riktige namespace, filnavn, versjonsnr, mm.

Generer WSDL fil
Velg komponent som skal genereres(angitt med stereotype WSDLnamespace).
Høyreklikk og velg Code Engineering -> Generate WSDL...

Angi UTF-8 ihht vedlegg 2.
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Klikk 'Generate' og vent til genereringen er klar.

Klikk så 'View WSDL' for å se wsdl filen, eventuelt finn filen i filstrukturen din og
ta den opp i ønsket verktøy.
Se
http://rep.geointegrasjon.no/Plan/Basis/Xml/Wsdl/20100615/giPlanBasis2010061
5.wsdl for resultatet av basis plan tjenester

3.7 Dokumentasjon av modell
Anbefaler å samle alle pakker med både use case og tjenester i samme EA
prosjekt for å få en god dokumentasjon.
En kan da blant annet legge inn kobling mellom identifiserte tjenester i use case
til den faktiske uml modellen(Interface/diagram) under tjenester(noe som gjør at
den bli klikkbar i html dokumentasjonen og en kan enklere navigere opp og ned i
hirarkiet.)
Det må legge inn Notes for at dette skal vises i dokumentasjonen
For å generere dokumentasjonen for alle arbeidsgrupper med både tjenester og
use case, kan dette gjøres ved å velge Geointegrasjon modellen høyreklikke og
velge "Generate HTML Report". Plasser på passende katalog, velg logo og kryss
av for det som er relevant.

Versjon 1.1

28

www.geointegrasjon.no

Resultatet kan kopieres over til websidene, og feks presenteres noe slikt
http://dok.geointegrasjon.no/under_arbeid/
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4 Kontroll av WSDL og XSD
Det er et krav at WSDL skal følge WS-I Basic Profile 1.1 for breiest mulig
verktøystøtte (http://www.ws-i.org/default.aspx og http://www.wsi.org/Profiles/BasicProfile-1.1.html )
En kan kontrollere WSI Compliance ved å bruke SOAPUI(lastes ned gratis fra
http://www.soapui.org/).
Steg 1 er å kontrollere WSI Compliance ved å bruke SOAPUI.
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Sjekk om det er feil i rapporten. Feil fikses før en går videre. Rapporten
vedlegges egenerklæring for godkjennelse.

Steg 2 validere med BKXML Valideringsverktøy(kan lastes ned fra
http://rep.baerum.kommune.no/Ressurser.aspx). (TODO unntakene er ikke
definert)

Hvis alt OK, så er nå WSDL og WSD klar for høring og implementering.
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