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1  Innledning 
GeoIntegrasjon er navnet på et avsluttet standardiseringsprosjekt som har definert en felles 
grensesnittstandard for samspill mellom utvalgte fagsystemer og sak-/arkivsystemer innenfor 
kommunal sektor. Standarden, som nå også blir kalt GeoIntegrasjon, definere standardiserte 
grensesnitt mellom ulike datasystemer i form av webtjenester. 

 

1.1 Termer, definisjoner og forkortelser 

Vedlegg 1 lister forkortelser som benyttes i GeoIntegrasjon 

Vedlegg 2 inneholder liste over termer og definisjoner som benyttes GeoIntegrasjon. 

 

1.2 Refererte dokumenter 

 

[1] Kartlegging av mulige standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sector. 
Forprosjektrapport. DIFI. 20. januar 2010 

[2] ISO 19109 Rules for Application Schema  

[3] Retningslinjer for modellering i UML Statens kartverk. SOSI sekretariatet 
[Hurtigvisning].  

[4] ISO 19136 :2009  GML - Geografisk informasjon – geografisk markeringspråk  

[5] ISO 19128 Web Map Service 

[6] ISO 19142 Web Feature Service 

[7] Getting Started With UML Modeling. Sparx Systems. [Link] 

[8] Spesifikasjon av GeoIntegrasjons webtjenester med Enterprise Architect.  Oppskrift 
og regler 

[9] ISO 19143 Filter encoding specification 

[10] Referansedokument. GeoIntegrasjon 

[11] BKXML – Bærums kommunes interne standard for XML. 
http://rep.baerum.kommune.no  
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1.3 Forholdet til andre standardiseringarbeider 

Geolok2 er en norsk standard for samspill mellom ulike systemer, hovedsakelig i kommunene for 
datautveksling mellom GIS, SAK og GAB. GeoIntegrasjon bygger videre på erfaringer og metoder 
som er definert i Geolok.  

DIFI - Direktoratet for forvaltning og IKT – er en viktig bidragsyter til utvikling  og fornyelse av 
offentlig sektor, herunder også systemutvikling. DIFIs arbeid med standarder for tjenesteorientert 
arkitektur [1] og sikkerhet/autentisering er områder som GeoIntegrasjon ønsker å harmonisere seg med.  

Regjeringen har besluttet at IKT-løsninger for statlige virksomheter, skal bruke felles 
arkitekturprinsipper. Dette skal bidra til bedre brukerorientering og mer samordning på tvers av 
offentlige virksomheter. 

I forvaltningsmeldingen St.meld. nr. 19 (2008-
2009) Ei forvaltning for demokrati og fellesskap 
presenteres de sju arkitekturprinsippene som skal 
følges. 

• Tjenesteorientering 
• Interoperabilitet 
• Tilgjengelighet 
• Sikkerhet 
• Åpenhet 
• Fleksibilitet 
• Skalerbarhet 

 

Geointegrasjon er en standard som er utarbeidet i tråd med disse prinsippene og forståelsen av 
de. Geointegrasjon har også lagt vekt på utredningen og anbefalinger fra utredningen om 
mulige standarder for tjenesteorientert arkitektur i offentlig sektor 

ISO 19100 - Geomatics/ Geographic Information - utgjør en rekke standarder innenfor 
fagområdet geografisk informasjon. De fleste av disse er også utgitt som en norsk standard, 
f.eks EN-ISO 19136 Geografisk markeringsspråk (GML). Disse standardene danner et 
rammeverk for spesifikasjon av datamodeller (applikasjonsskjemaer) samt tjenester. I tillegg 
til å være et rammeverk er det også en rekke generelle modeller og tjenester som er standard, 
f.eks  ISO 19142 WFS. ISO19200 er en naturlig føring for spesifikasjon av datamodellene i 
GeoIntegrasjon. I tillegg vil  ISO19100 følges hvor GeoIntegrasjon anvender WMS- og WFS-
tjenester. Ref [2] og [4]. 

SOSI – Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon – har i mange år arbeidet med 
standardiserte datamodeller for geografiske data innenfor mange fagdomener. Metodisk er 
datamodellene basert på ISO19100. Mange datatyper og kodelister som er definert i SOSI, er 
benyttet i GeoIntegrasjon hvor dette er aktuelt. 

NOARK - Norsk Arkivstandard - er utviklet som en kravspesifikasjon for elektroniske 
journalsystemer og elektroniske dokumentarkiv, med oppstart allerede i 1984, som et 
samarbeid mellom Statens rasjonaliseringsdirektorat (Statskonsult) og Riksarkivaren. 

Alle sak-/arkiv-systemer som er i bruk kommunene, følger denne standarden. I 
GeoIntegrasjon benyttes datatyper  og kodelister fra Noark, samt at enkelttjenester er realisert 
som en videreutvikling av NoarkWS. Formålet med Noark Web Services er å standardisere 
og forenkle arkivering og gjenfinning av arkivert materiale for fagsystemer.   

Noark 4 Web Services ble utarbeidet som et prosjekt i 2006 etter et initiativ fra KS. Selve 
standardiseringsarbeidet startet ved årsskiftet 2004/2005. Hensikten med prosjektet var å få på 
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plass en standard for integrasjon mellom Noark-4-system og fagsystem. Selv om det var KS 
som var ansvarlig for selve spesifiseringen av Noark-4 Web Services, var Riksarkivaren tungt 
inne i prosjektet for å sikre at semantikk og struktur fra Noark-4 ble riktig forstått og 
implementert. Geointegrasjon har revidert Noark 4 Web Services i en arbeidsgruppe og 
resultatet har vært på høring. 

I gjeldende versjon av Noark, 5 versjon 3.0,  er det krav om GeoIntegrasjon som tjenestesnitt. 

BKXML – Bærum Kommunes interne standard for utvikling av XML Schema og WSDL’er. 
Standarden inneholder en navngivings- og designreglerfor hvordan XML Schema og WSDL 
dokumenter skal bygges opp for å sikre utviklingen av interoperabile web services og 
grensesnittdefinisjoner. Standarden tar utgangspunkt i OIO Navngivnings- og Designregler, 
som er utarbeidet av ”IT- og Telestyrelsen - Ministeriet for Videnskab Teknologi og 
Udvikling” i Danmark. Les mer om BKXML: http://rep.baerum.kommune.no. 

GeoIntegrasjon følger design og navneregler fra BKXML og OIO. 

PBL2008 – Plan og Bygningsloven av 2008. Miljøverndepartementet er ansvarlig for 
innholdet i ”Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister” hvor 
dokumentets del 4 inneholder spesifikasjon av planregisteret.  

GeoIntegrasjon lager tjenester for planinformasjon, og arbeidet er harmonisert med PBL2008s 
datamodell. Harmoniseringen er toveis ettersom flere innspill fra GeoIntegrasjon har påvirket 
nye versjoner av modellen. 

Norge Digitalt - er et bredt samarbeid mellom virksomheter som har ansvar for å fremskaffe 
stedfestet informasjon og/eller som er store brukere av slik informasjon. Norge digitalt-
samarbeidet har sin forankring i Stortingsmelding nr. 30 (2002-2003), ”Norge digitalt – et 
felles fundament for verdiskaping”. Les mer om Norge Digitalt: http://www.norgedigitalt.no 

GeoIntegrasjon følger krav og anbefalinger fra teknologisk rammeverk for Norge digitalt 
samarbeidet. Prosjektet rapporterer også til teknologiforum for Norge digitalt. 

SERES - Semantikkregisteret for elektronisk samhandling -  SERES har som siktemål å 
utvikle semantikk og informasjonsstrukturer som skal benyttes til utveksling med og innenfor 
offentlig sektor dersom det ikke finnes eksisterende standarder innen de respektive 
fagområder som dekker dette.  

FAKS - Felles Arkitektur for kommunal sektor - er et prosjekt som analyserer og anbefaler 
grunnlaget for en felles generisk IKT-arkitektur for kommunal sektor, med utgangspunkt i 
Bergen og Bærum sitt arbeid med tjenesteorientert arkitektur. Det er også foretatt kartlegging 
og beskrivelse hva som er evt. mangler i den felles arkitekturbeskrivelsen. Rapportene fra 
forprosjektet finner du her: http://ksikt-
forum.no/artikler/2009/5/felles_arkitektur_kommunal_sektor_%28faks%29  

Geointegrasjon prosjektet er et bidrag til både metodikk, beste praksis, felles 
informasjonsmodell og grensesnitt som er i tråd med FAKS og BKXML/OIO prinsipper. 
http://geointegrasjon.no/standardiseringen/faks  

KS Resultat XML  - KS har gjennom Semicolon-prosjektet gjennomført prosjekt for 
utvikling av standardisert grensesnitt mellom skjemaløsninger, fagsystemer og sak-
/arkivsystemer i kommunesektoren, for å 

- hindre leverandørbindinger 
sikre teknisk og semantisk interoperabilitet. 

 Det er oppnådd god forankring blant leverandørene gjennom prosjektet og gjennom intensjonsavtaler 
mellom KS og leverandører. Standarden er generell for kommunesektoren uavhengig av fagområde, 
men eksemplet er hentet fra barnehage/oppvekst-område. Arkivdelen av standarden bygger på Noark 4 
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Web Services.Les mer om KS Resultat XML: http://geointegrasjon.no/standardiseringen/ks-
resultat-xml og https://ksikt-
forum.no/artikler/2009/1/standardisert_integrasjon_mellom_ikt_systemer  

Det er foreslått å videreutvikle KS Resultat XML i h.h.t. de endringene som er gjort i 
GeoIntegrasjon. 
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2 Hovedprinsipper 

2.1 Samspill mellom datasystemer 

Utfordringen er å få til samspill og datautveksling (interoperabilitet) mellom datasystemene 
som er uavhengig av leverandør av systemene. GeoIntegrasjon svar på denne 
problemstillingen er  å definere standardiserte grensesnitt og tjenester.  

 

Figur 2.1 

GeoIntegrasjon baserer interoperabilitet mellom ulike systemer på at kommunikasjonen 
mellom systemene skjer ved bruk av internett-teknologi og http-protokollen.  

I tillegg definerer GeoIntegrasjonstandarden  

• Tjenester tilpasset den faginformasjonen som skal utveksles 
• Innhold i de data som skal utveksles (datamodeller) 
• Tjenestegrensesnittet med aktuelle parameter 

 

2.2 WebTjenester 

GeoIntegrasjonsstandarden definerer to grunnleggende mekanismer for å oppnå 
interoperabilitet 

• Datautveksling via tjenestesnitt (WS / WMS / WFS) 

• Kontrolloverføring via http-link (LINK) . 

Dataoverføring ved hjelp av tjenestesnitt skjer ved at et system (A) etterspør data fra et annet 
system (B) og mottar resultatene uten at system A har gitt fra seg kontrollen eller at brukeren 
har hatt interaksjon med system B.  
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Kontrolloverføring (LINK) er aktuelt når det kreves brukerinteraksjon i system B for å skape 
et komplett resultatdokument som system A trenger. System A starter opp system B med en 
LINK som inneholder parametre som gjør at brukeren kommer direkte inn i den aktuelle 
situasjonen. System B overtar kontrollen. System A får tilbake kontrollen igjen ved at system 
B kaller system A med en ny LINK. 

I de konkrete situasjoner vil en se at samspillet mellom systemer realiseres enten som rene 
WS’er, LINK’er eller som en kombinasjon mellom WS’er og LINK’er. 

 

2.2.1 Tjenestesnitt (WS / WMS / WFS) 

Figur 2.2.1 viser prinsippet for datautveksling ved hjelp av WS’er. 

 

 

Figur 2.2.1 Web Services 

System A kaller er webservice hos system B ved en REQUEST som inneholder spesifikasjon 
om hvilken tjeneste som etterspørres og parametre som skal avgrense informasjonen som 
etterspørres. Resultatet fra tjenesten returneres til system A som en RESPONSE og 
inneholder resultatdokumenter med etterspurt informasjon og eventuelt metadata beskriver 
resultatdokumentene.  

GeoIntegrasjon legger opp til å bruke ulike eksisterende standarder som basis for WS’ene. 
For hver ny konkret WS som defineres, velges en av basis-standardene. 

Basis standard Versjon Bruksområde  

WMS 

ISO 19128:2005 Geographic 
information - Web map server interface 

 

1.3 

Hovedsakelig for uthenting av 
kartutsnitt hvor resultat-dokumentet er 
et rasterkart. 

WFS 

OGC Web Feature Service 
Implementation Specification 
Geography Markup Language 
Implementation Specification 

 

3.2.1 

Hovedsakelig for uthenting av 
geografiske data hvor resultat-
dokumentet er strukturert iht. GML. 

 

System ASystem A System BSystem B

Database Database

REQUEST Tjeneste og 
Seleksjon

RESPONSE
Resultatdokumenter 
og Metadata
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WSDL  

Web Services Description Language 
XML 1.0, XML Namespaces 1.0, 
XML Schema 1.0, SOAP 1.1 

1.2 Øvrige situasjoner hvor WMS eller 
WFS ikke er aktuelt. Krav til WS-1 
Basic Profile 1.1 Compliance og 
validering ihht BKXML/OIO 
designregler. UTF-8 skal benyttes. 

2.2.2 Kontrolloverføring - LINK 

GeoIntegrasjonstandarden spesifiserer hvordan et system (A) overlater kontrollen til annet 
system (B), lar brukeren ha interaksjon med system B for å lage et resultatdokument, for 
deretter å gi kontroll og resultatet tilbake til system A. Typisk eksempel er GIS-støtte for et 
sakssystem. 

 

 

Figur 2.2.2 Kontrolloverføring - LINK 

Figur 2.2.2 viser prinsippet for kontrolloverføring. Prosessflyten skal gå som følger. 

1. System A kaller opp system B med en http-link(URL) LINK1. Den inneholder 
prinsippielt tre typer dataelementer: 

• Sesjon – unik nøkkel som system A har laget for å identifisere denne 
samspillsesjonen 

• Parametre - som definerer tjenesten og seleksjonen 

• LINK2 – som er en http-link som skal brukes av system B for å overføre 
kontrollen tilbake til system A 

2. System B åpnes for brukerinteraksjon, med best mulig utgangspunkt basert på 
Parametrene. Brukeren kan med funksjoner i system B finne fram til den 
informasjonen som system A etterspør. Informasjonen lagres lokalt på system B som 
det resultatdokument. Dokumentet er unikt identifisert med Sesjon 

3. System B gir kontrollen tilbake til system A ved bruk av LINK2 og Sesjon 

4. System A henter resultatdokumentene fra system B ved WS’en 
”hentResultatdokument” med Sesjon som seleksjonsparameter. Datastrukturen for 
resultatdokumentet er definert for hver tjeneste (som WDSL) 

Eksempel. En saksbehandler som bruker sakssystemet (system A) ønsker en Naboliste som 
kan lages i et GIS-system (system B), der det kreves brukerinteraksjon i GIS-systemet for å 
skape komplett naboliste.  

 

System ASystem A
System BSystem B

1. LINK1 (sesjon, parametre, LINK2)

2. Lagre 
resultatdokument

3. LINK2 (sesjon)

4. WS: hentResultatdokument (sesjon)
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2.3 Brukerorientert tilnærming for valg av standardiserte tjenester 

GeoIntegrasjon har vært et samarbeidsprosjekt mellom brukere og leverandører av de ulike 
systemene som er aktuelle for standarden. I utgangspunktet kan det være en utfordring i seg 
selv  å samles om omforente tjenester og definisjoner, men samarbeid om standardiserte 
tjenester bør vise seg å være en vinn-vinn-situasjon for både brukere og leverandører. 

GeoIntegrasjon har valgt å benytte en brukerorientert tilnærming for valg av konkrete 
tjenester. I det ligger at forut for spesifikasjonsarbeidet, gjennomføres en analyse av aktuelle 
brukstilfeller (Use Case analyse) som illustrerer behov for samspill mellom systemer. 
Analysen av brukstilfellene ender vanligvis raskt opp med omforent beskrivelse. 

Beskrivelsen av brukstilfeller (Use Case diagram) har todelt hensikt 

1. Forståelse. Den dokumenter behovet for webtjenester i et aktuelt brukstilfelle slik at  
utenforstående personer (f.eks beslutningstakere, brukere, utviklere etc) kan forstå 
problemstillingen. 

2. Identifiserer aktuelle webtjenester og hvilken kategori de tilhører (WS,LINK etc) 

Identifisering og valg av webtjenester, SKAL dokumenteres  med  beskrivelser av aktuelle 
brukstilfeller. Beskrivelsen SKAL gjøres  i form av UML Use Case diagram ved bruk av 
Enterprice Architect, iht GeoIntegrasjon oppskrift [2] 

Eksempel. 

 

Figur 2.3 Eksempel på brukstilfelle 

uc Vis gjeldende og foreslåtte planer for eiendom 2

Innbyggerportal

Vis gjeldende og 

foreslåtte planer for 

eiendom

Planregister

(from Actors)

Innbygger

(from Actors)

Matrikkel

(from Actors)

Angi eiendom

(from Geointegrasjon Matrikkel)

«WebTjeneste - 

SOAP/WSDL»

validereEiendomsadresse

(from GeoIntegrasjon plan)

«WebTjeneste - 

SOAP/WSDL»

finnPlanerForOmråde

Vis liste med 

planer

(from Geointegrasjon Matrikkel)

«WebTjeneste - 

SOAP/WSDL»

finnOmrådeForEiendom

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»
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2.4 Modelldrevet spesifikasjonsarbeid 

Levetiden til en teknisk implementering er kortere enn levetiden til informasjonen den 
behandler. Dette gjør det nødvendig å beskrive informasjonen på en slik måte at den tillater 
nye teknikker og implementasjonsmiljøer. 

GeoIntegrasjon har valgt å benytte en modelldrevet metodikk for å komme fram til 
spesifikasjoner for webtjenestene. Modelldrevet systemutvikling, spesielt gjennom OMGs 
Model-Driven Architecture (MDA), er i ferd med å etablere seg som den nye standarden for å 
utvikle moderne programvaresystemer og for tilhørende standardiseringsarbeid. 

UML er en sentral standard i MDA og brukes til å analysere og designe modeller. I 
GeoIntegrasjon SKAL modellene beskrives med UML, ISO 19505, UML 2.1.2,  ved at 

• alle datastrukturer som benyttes i tjenesten SKAL defineres som en datamodell i form av 
UML klassediagram etter nærmere regler i denne standarden. Se kapitel 3. 

• at tjenestens grensesnitt SKAL definerers som UML Interface 

Les mer om UML i VEDLEGG 6 : UML – Unified Modelling Language 

MDA bygger på tre typer modeller som belyser forskjellige aspekter ved utviklingen av et 
system.  

• CIM (Computation Independent Modell)  
• PIM (Platform Independent Modell)   
• PSM (Platform Specific Modell) 

I GeoIntegrasjons modelldrevne metodikk er CIM-nivået representert ved UseCase-
diagrammer som viser hvilken funksjonell kontekst tjenestene skal fungere i. PIM er 
representert ved UML klassediagrammer for tjenestene som er en komplett plattform-
uavhengig modell av tjenestene. 

Les mer om modelldrevet systemutvikling i VEDLEGG  6:  MDA Model Drive Architecture. 

Metodikken for modelldrevet utviklet av tjenester er i utgangspunktet verktøyuavhengig. 
GeoIntegrasjon har testet Enterprice Architect og har valgt å benytte Enterprice Architect 
som verktøy for UML-modelleringen. 

Når datamodellen for tjenesten er ferdig etablert, benyttes funksjoner i Enterprice Architect 
som automatisk genererer ferdige maskintolkbare definisjoner av WS’ene i form av WSDL’er 
og XSD’er. GeoIntegrasjon har utarbeidet egen oppskrift /prosedyre [8]  for denne prosessen 
og den MÅ følges for at tjenestene kunne godkjennes. 
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Eksempel 

 

 

Figur 2.4 Eksempel. Modeller av webtjenesten ”hentNaboliste” 

 

2.5 Versjoner  

 
Et hovedmål med GeoIntegrasjon er å spesifisere tjenester for utveksling av data mellom 
systemer som er stabile og har lang levetid. Det er ikke ønskelig at standarden endres ofte slik 
at klientsystemer, tjenestesystemer og applikasjoner som bruker tjenestene,  må endre 
programvare. 

Imidlertid, som vanlig i IKT-verdenen, vil det alltid dukke om problemstillinger og behov 
som krever endringer i spesifikasjonene: 

• Små endring , f.eks utvidelser av funksjonalitet og datamodell, vil kunne utgis som sub-
versjoner 
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• Større endringer, f.eks grunnleggende endring av datamodell og ny/endret funksjonalitet,  vil 
kunne lede til ny hoved-versjon 

Krav til versjonhåndtering 

• Nye sub-versjoner SKAL være tilbake-kompatibel til forrige sub-versjon. Det betyr f.eks  at to 
komponenter laget for forskjellig subversjon skal kunne samhandle uten problemer, og at det 
ikke skal være nødvendig å bygge noen av komponentene på nytt. 

Krav til parallelle hovedversjoner 

• Da oppdateringer til nye hovedversjoner ikke kan skje synkront pga mange avhengigheter, så 
kreves det at siste(den gamle) hovedversjon minimum støttes i 3 år etter at ny hovedversjon er 
implementert hos tjenestetilbyder, slik at klienter har nødvendig tid til å oppdatere til nye 
grensesnitt. 

 

2.6 Tjenestebibliotek 

 

Forvaltning og tilgjengeliggjøring av datamodeller og tjenestebeskrivelser med tilhørende xsd 
og wsdl er tema som ennå ikke er avklart. Inntil annet er bestemt,  vil en finne all 
dokumentasjon, datamodeller og tjenestebeskrivelser på www.geointegrasjon.no/standard . 

Her gis en oversikt og linker til ulike versjonene av beskrivelsene, gruppert etter 

• Tekstdokumenter 
• UML modeller som innholder beskrivelser av brukstilfeller og datamodeller 
• WSDL som er beskrivelser av realiseringene av tjenesten 
• Pakkebeskrivelser som beskriver grupper av tjenester 
• Godkjenning som inneholder mal for egenærklæringer og testbeskrivelser for 

godkjenning 

 

 

Figur 2.6. Eksempel: Utsnitt fra katalogen for tjenestebiblioteket  
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3 Modelleringsregler med UML  
UML (Unified Modelling Language) er  mye brukt som spesifikasjonsverktøy for IT-
standarder, både internasjonalt og nasjonalt. Eksempelvis benyttes UML i ISO-standardene 
ISO191xx og INSPIRE, mens nasjonalt er den gjennomgående benyttet for å beskrive i 
modeller i SOSI-  og NOARK-standarden.  

UML kan benyttes på mange måter, og har mange frihetsgrader i forhold til hvordan ting kan 
spesifiseres.  I standardiseringssammenheng kreves det at UML brukes etter bestemte regler 
for å komme fram til konform beskrivelse. 

3.1 Use Case Diagram - modellering for brukstilfeller  

3.1.1 Hensikt 

Før en starter spesifikasjon av konkrete webtjenester, er det viktig at tjenestene forankres til 
noen aktuelle brukstilfeller (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 brukstilfeller. I sistnevnte 
situasjon, vil det også gi godt grunnlag for å spesifisere webtjenesten generell og robust slik at 
den kan gjenbrukes i flere brukstilfeller. 

3.1.2 Hva er en Use Case (Brukstilfelle) ? 

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 brukstilfelle. I 
et banksystem er ”Ta ut penger” et brukstilfelle.  

Et totalsystem vil vanligvis beskrives med mange brukstilfeller.  

3.1.3 Beskrivelser av brukstilfeller i GeoIntegrasjon  

Use Case beskrivelser i GeoIntegrasjon skal 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 egne Use Case i beskrivelsen. 

Brukstilfeller skal beskrives på 2 måter 

- Tekstlig beskrivelse 
- Grafisk beskrivelse som UML Use Case diagram 

Enterprise Architect SKAL benyttes som verktøy for å beskrive Use Case. Egen oppskrift for 
bruk foreligger, [9]. 

3.1.4 UML Use Case  

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

 



  
 

  www.geointegrasjon.no 

 

Versjon 1.1  17 

Actor 

 

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

Boundary 

 

 

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

Use Case 

 

UseCase representerer en avgrenset funksjonalitetet og 
angis med et navn. Hvis brukstilfellet gjelder en 
webtjeneste i GeoIntegrasjon, settes <<WebTjeneste - 
...>> som stereotype. Se liste over stereotyper under. 
Brukstilfeller som i helhet utføres innenfor systemet gis 
ingen stereotype. 

Relationship  Relasjon mellom aktør og brukstilfelle, samt mellom 
brukstilfeller. Ulike typer: 

 
 

Use relasjonen brukes for å vise forholdet mellom aktør 
og brukstilfelle 

 

 

Include relasjonen brukes for å vise nedbryting av et 
brukstilfelle i et antall mer detaljerte brukstilfeller, som 
alle blir brukt minst en gang i hvert brukstilfelle 

 

 

Extend relasjonen brukes for å vise nedbryting av et 
brukstilfelle i et antall spesialiserte  brukstilfeller, hvorav 
bare en  blir brukt  i hvert brukstilfelle 

 

3.1.5 Stereotyper for Use Case i GeoIntegrasjon 

Følgende liste av <<stereotype>> skal benyttes i GeoIntegrasjon, som i tillegg til å vise at 
brukstilfellet er en web-tjeneste, også viser hvilket teknologiprinsipp som forventes brukt 

• <<WebTjeneste – SOAP>> 
• <<WebTjeneste – LINK>> 
• <<WebTjeneste – WMS>> 

• <<WebTjeneste - WFS>> 

 

3.2 UML Klassediagram – modelleringsregler for datamodeller  

GeoIntegrasjon, som i betydelig grad omfatter geografiske data, bygger på modelleringsregler 
som allerede er i bruk innenfor fagområdet, både i Norge og internasjonalt. Ref. [2] og [3]. 
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GeoIntegrasjon bygger på disse føringene, men introduserer også i dette kapitlet 
tilleggsregler. Behovet for flere regler, skyldes delvis at GeoIntegrasjon går videre utover å 
definere statiske datamodeller, og inn på interoperabilitet. Basis metodikk for modelleringen i 
GeoIntegrasjon bygger ISO19109 Rules for Application Schema [3]. Les mer om ISO19109 i 
VEDLEGG 7: ISO19109 Rules for Application Schema  

I tillegg er Enterprise Architect valgt som verktøy for å generere ferdige maskintolkbare 
spesifiksjoner som kan benyttes direkte i utviklingsmiljøene for implementering av tjenestene. 
Innenfor dagens teknologi, kreves også egne regler for å oppnå dette.  

3.2.1 Hovedprosedyre 

Framgangsmåten for å bygge opp en UML datamodell i GeoIntegrasjon følger hovedreglene 
som er beskrevet i [2] Retningslinjer for modellering i UML og Statens kartverk.  

• Identifisere objekttyper og etablere UML klasser 
• Organisere objektyper i subtyper og supertyper 
• Definere egenskaper til objekttypene som attributter i UML-klassen 
• Definere relasjoner mellom objekttyper som assosisjoner mellom klasser 
• Velge geometrimodell ( se kap. 3.2.4) 
• Erstatt underforståtte sammenhenger med eksplisitt beskrivelse 
• Definere kodelister (se kap. 3.2.5) 
• Beskrive beskrankninger 
• Kontrollere at reglene for navngivning er fulgt (se kap. 3.2.3) 

Hovedprosedyren er noe mer beskrevet i vedlegg 4. 

3.2.2 Regler for inndeling av mapper 

Modellen deles inn i mapper i etter toppdomener. Foreløpig er disse toppdomener valgt: 

• Felles 
• Arkiv 
• Sak 
• Matrikkel 
• Plan 
• Kart 

Subdomener defineres under toppdomenene for å avgrense avhengigheter. I denne versjon er det valgt 
subdomener som Kjerne, Basis, Utvidet, Felles, Skjema, Person, mm 

3.2.3 Regler for bruk av datatyper 

3.2.3.1 Basis datatyper 

For modeller som skal benyttes til WSDL/SOAP, SKAL følgende basis datatyper benyttes 
som datatyper til attributter i UML-klassene. 

String – tekst 
Integer – heltall 
Double – desimaltall  
Boolean – logisk variable (J/N) 
Date – dato 
DateTime – dato og klokkeslett 
Time – klokkeslett 

For datamodeller som skal benyttes som spesifikasjon for  GML, SKAL følgende basis 
datatyper benyttes 

CharacterString – tekst 
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Integer – heltall 
Real – desimaltall 
Decimal – desimaltall 
Boolean – logisk variable (J/N) 
Date – dato (dd/mm/åå) 

Note! Regelen kan bli endret og samordnet.  

3.2.3.2 Brukerdefinerte datatyper 

Brukerdefinerte datatyper modelleres som en UML klasse med stereotype <<DataType>> 
hvor attributtene benytter basis datatyper eller andre brukerdefinerte datatyper 

3.2.3.3 Lukkete kodelister 

Lukkete kodelister SKAL modelleres som en UML klasse med stereotype <<Enumeration>>. 
Bruk av lukkete kodelister MÅ begrenses til et minimum, og kun omfatte lister som en med 
stor sikkerhet vet ikke vil endre seg. Se ytterligere regler kapitel. 

3.2.3.4 Åpne kodelister 

Åpne kodelister modelleres som en UML klasse med stereotype <<CodeList>> . Se 
ytterligere regler kapitlet Kodelister. 

3.2.3.5 Geometriske datatyper 

Geometri SKAL representeres i form av en av datatypene  

• Punkt  
• Linje  
• Flate 

I GeoIntegrasjon er definert to ulike geometrimodeller som kan brukes alternativt, ISO19136 
GML-geometri eller GeoIntegrasjons forenklede geometrimodell. Se forøvrig regler i kapittel 
Geometri. 

Datatypene 

• Bbox - spesifikasjon av rektangulært område 
• Område – geografisk område som er representert geometrisk som punkt og/eller flate 

SKAL brukes hvor dette er aktuelt. 

 

3.2.4 Navngivning 

3.2.4.1 Bruk av ÆØÅ i navn 

ÆØÅ  kan brukes i navn i datamodellen. 

Note! I de plattformavhengige modellene som genereres av EA vil ÆØÅ automatisk oversettes  til 
Ae,Oe,Aa,ae,oe,aa 

3.2.4.2 Navngivningsregler 

Alle typer navn i datamodellene SKAL skrives som et (sammensatt) ord uten mellomrom.  

Bruk av STORE og små bokstaver SKAL følge følgende regler 

• Klassenavn   UpperCamelCase 
• Rollenavn i assosisjoner  lowerCamelCase 
• Attributtnavn   lowerCamelCase 
• Tjenestenavn   UpperCamelCase 
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som er ihht BKXML [11] (BKTPN-5, BKELN-2, BKATN-1). 

Hvis en tjeneste hører til en av følgende kategorier, SKAL tilhørende navnekonvensjon 
benyttes 

• FinnTjenesteNavn - søk som resulterer i liste med instanser 
• HentTjenesteNavn - henter fram data for en instans 
• VisTjenesteNavn - viser informasjonen i tjenesteyters GUI, realisert som LINK 
• NyTjenesteNavn - lagrer data for ny instans hos tjenesteyter 
• OppdaterTjenesteNavn - oppdaterer data for eksisterende instans hos tjenesteyter 
• SjekkTjenesteNavn - sjekker om verdi eksisterer  
• SlettTjenesteNavn – sletter lagret instans    

som er ihht BKXML [11] (BKWSN-6). 

    

3.2.5 Geometri 

Datastrukturer for geometri SKAL representeres med en av datatypene 

• Punkt 
• Linje 
• Flate 

Ettersom ISO19100 ligger til grunn som en viktig føring til GeoIntegrasjon, vil det være 
naturlig å kunne benytte geometrimodellen i ISO19136 GML [4] for nevnte datatyper. En 
norsk profil for GML er allerede definert. 

Imidlertid vil det i  mange webtjenester ofte være enkle geometriske datastrukturer som skal 
utveksles. Punkt og enkle flateomriss er typiske eksempler. GML genererer komplekse data-
strukturer som er i stand til å dekke avanserte geometriske strukturer, f.eks flater med hull og 
topologi. For å unngå å måtte bruke komplekse datastrukturer for enkel geometri i tjenestene, 
og nødvendig kompetanseoppbygging i bruk av disse, har GeoIntegrasjon åpnet for bruk av to 
ulike geometrimodeller. 

3.2.5.1 GML 3.2.1 

For utveksling av komplekse geometriske datastrukturer, SKAL GML 3.2.1 benyttes, både 
når webtjenesten er definert som WFS eller SOAP/WSDL. Datatypene Punkt, Linje og Flate 
er definert i SOSI standarden. 
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Figur 3.2.5.1  Norsk profil for GML 

 

3.2.5.2 GeoIntegrasjons geometrimodell 

For utveksling av enkle geometriske data i WSDL’er kan GeoIntegrasjons enkle 
geometrimodell benyttes. Modellen er vist i figuren under 

class Geometri

«DataType»

Geometric primitiv e::

GM_Point

+ position:  DirectPosition «DataType»

Geometric complex::

GM_CompositeCurv e

«DataType»

Geometric complex::

GM_CompositeSurface

Flate

{leaf}

+ /målemetode [0..1]:  Målemetode

+ /posisjonsnøyaktighet [0..1]:  DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy

+ representasjonspunkt:  GM_Point

Kurv e

{leaf}

+ målemetode:  Målemetode

+ posisjonsnøyaktighet [0..1]:  DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy

Punkt

{leaf}

+ målemetode:  Målemetode

+ posisjonsnøyaktighet [0..1]:  DQ_AbsoluteExternalPositionalAccuracy
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Figur 3.2.5.2  GeoIntegrasjons modell for enkel geometri 

 

3.2.6 Kodelister 

Kodelister representerer gyldige verdier (verdidomenet) for en gitt attributt, og er en viktig 
del av datamodellens beskrivelse. I datamodellene som beskriver tjenestene i GeoIntegrasjon 
SKAL valgte kodelister slik de er definert innenfor de ulike fagområdene selvsagt være 
gyldig også i GeoIntegrasjon. 

Kodelister  endrer ofte verdier. Dersom kodelistene er modellert inn i tjenestebeskrivelsen 
med en direkte referanse, kan det bety at nye versjoner av tjenesten må utgis ved endret kode. 
Dette kan føre til et tungt versjonsregime. 

GeoIntegrasjon har valgt en bestemt regel for modellering og bruk av kodelister, som i UML 
er definert som datatypene med <enumeration>  eller <codelist> som stereotype.  

Følgende regler SKAL følges: 
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1. Kodelister fra domenemodeller ( <enumeration> eller <CodeList>) SKAL benyttes i 
GeoIntegrasjons datamodeller ved at de kopieres inn i diagrammet og på den måten 
dokumenterer gyldige verdier som gjelder for en attributt 

2. Kodelistene skal ikke refereres direkte som datatype for attributter i applikasjons-skjemaet.  
3. Attributter  som benytter kodelister som gyldige verdier, skal referere til en klasse med 

stereotype <<GIkodeliste>>  som er subklasse til standardklassen Kodeliste:Kode som vil 
være bærer av aktuelle kodeverdi.  

4. En forklarende ”Note” skal dokumentere hvilken kodeliste som datatypen refererer til, gjerne 
vist med eksempler 

5. Kodelistene skal ligge på egen pakke, slik at den ikke trekkes med ved generering av XSD og 
WSDL 
 

 

 

Figur 3.2.6  Eksempel modellering av kodelister 
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4 Spesifikasjon av Web Tjenester 

4.1 SOAP / WSDL 

SOAP / WSDL – baserte webservices SKAL spesifiseres i helthet via GeoIntegrasjons 
modelldrevne metode som består av 

• UML klassemodell som spesifiserer tjenestens datainnhold 
• UML klassemodell (interface) som spesifiserer tjenestene 

Modelleringsreglene som er beskrevet i kapitlet  Modelleringsregler med UML SKAL følges. 

Entreprise Architect SKAL benyttes som modellverktøy. 

Prosedyre for utarbeidelse av spesifikasjonene i EA SKAL følge [8] ”Oppskrift og regler for 
spesifikasjon av GeoIntegrasjons webtjenester med Enterprise Architect” . 

 

4.2 Geografisk relaterte tjenester 

Innenfor geografisk sektor har Open Geospatial Consortium (OGC) og ISO TC 211 utarbeidet 
en serie med spesifikasjoner og standarder som gir føringer for hvordan geografisk 
informasjon kan struktureres og tilgjengeliggjøres i en felles infrastruktur.  

Flere av standardene (spesifikasjonene) anbefales for bruk i grensesnittene mellom sak-/arkiv 
– fagsystem og GIS. De mest aktuelle standardene i denne sammenheng er: Web Map Service 
– ISO 19128 (WMS), Web Feature Service – ISO 19142 (WFS), Filter Encoding – ISO 19143 
(FE) og Geography Markup Language – ISO 19136 (GML). Disse standardene inngår i det 
offisielle innsyns API’ et til sentralt matrikkelsystem, og flere av dem er også aktuelle for 
bruk i grensesnitt mot kommunale planregistre.  

Standardene kan enten benyttes som en selvstendig del av et grensesnitt (i form av egen 
tjeneste, som for eksempel WMS), alternativt kan standardene inngå som en integrert del 
(bakenforliggende teknologi) for en SOAP/WSDL WebServices (for eksempel 
FinnPlanerForOmråde, hvor det kan være aktuelt med en WFS tjeneste som utfører den 
romlige spørring mot databasen). 

Tjenester som er identifisert som WMS- eller WFS-tjenester i brukertilfellene i 
GeoIntegrasjons ulike tjenestespesifikasjoner, SKAL realiseres etter  de regler og krav som er 
gitt i kapitlene 4.2.4 -  4.2.9. 

 

4.2.1 Web Map Server 

WMS - Web map server interface (ISO 19128:2005) - er en standardisert tjeneste som leverer 
kartbilder og egenskapsinformasjon om kartobjekter. Standarden beskriver tre basisoperasjoner (med 
request og response) og kan utføres vha en URL: 

• GetCapabilities returnerer karttjenestens metadata, for eksempel eierinformasjon, 
tilgjengelige operasjoner, bildeformater, karttema, kartprojeksjoner, kartografiske stiler, 
målestokksområder, dekningsområder, tegnforklaringer og spørrerestriksjoner. 

• GetMap returnerer et kartbilde (tilsvarer et kartlag) med et eller flere tema. I forespørselen 
angis bl.a. karttemaliste, koordinatsystem, geografisk område og bildeformat. Rekkefølgen på 
karttemaene i listen bestemmer rekkefølgen på visningen. 

• GetFeatureInfo returnerer egenskapsinformasjon på HTML/XML-format for et eller flere 
tema. Denne forespørselen er valgfri i standarden. Siden formen på responsen kan defineres 
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helt fritt fra tjenestetilbyderen, vil det være enklest å la tjenermaskinen styre presentasjonen av 
responsen. 

En standard web-browser kan be en WMS Service om å utføre en av disse operasjonene ved å sende en 
request i form av en URL. Innholdet av dette kallet avhenger av hvilke operasjon som ønskes. Alle kall 
inneholder som minimum et versjonsnummer og en typeangivelse av hvilken operasjon som ønskes 
utført. 

Standard URL komponenter i en WMS forespørsel er:  

http://host[:port]/path?{name[=value]&} 

Hvis et kartutsnitt skal hentes fra en WMS tjener må klienten spesifisere flere parametre. ISO 19128 
definerer følgende standardiserte parametre som vist i tabellen under. 

 

Kilde: ISO19128 [5] 

Eksempel på WMS kall mot detaljerte kartdata følger nedenfor (kilde  

: http://www.statkart.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=14089) 
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http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.fkb2?VERSION=1.3.0&SERVICE=WMS&REQUEST=Get
Map&SRS=EPSG:32633&BBOX=72340.20,6886064.20,72903.65,6886513.78&LAYERS=FKB2_W
MS&STYLES=&WIDTH=762&HEIGHT=608&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TR
ANSPARENT=FALSE 

HTTP støtter to forespørselsmetoder: GET og POST. En WMS tjener skal støtte GET forespørselen, 
mens støtte av POST er en valgfri opsjon. GET forespørselen har en enklere oppbygning, der hele 
kallet bakes inn i en URL spørring. En GET forespørsel skal alltid kunne testes i en vanlig browser. 
POST kallet forutsetter at forespørselen formuleres som et XML dokument, og vil ikke ha 
begrensninger i hvor mange tegn forespørselen kan inneholde. POST er derfor aktuelt å bruke i 
forbindelse med kompliserte spørringer.     

Responsen fra en WMS service skal alltid være en datafil som overføres via Internett fra tjeneren til 
klienten. Datafilen skal enten inneholde tekst eller et rasterkart. Tekstformatet skal være på XML, og 
benyttes i forbindelse med overføring av metadata informasjon, feilmeldinger, eller som svar på 
spørringer etter informasjon om vektordata vist på kart.   

Kommunikasjonen mellom klient og tjener skal bygge på følgende prinsipp: Når klienten har fått angitt 
basis sti til WMS tjenesten, skal den automatisk sende over et GetCapabilities kall. WMS servicen 
responderer med en metadatafil som beskriver hva tjenesten tilbyr. Klienten mottar GetCapabilities 
responsen og benytter denne som grunnlag for å formulere GetMap og DescribeFeatureInfo 
forespørsler. All transformasjon av data mellom ulike koordinatsystem og datum skal foregå på 
tjeneren. Prinsippet er at klienten sender over ”boundingbox” koordinater, samt angir hvilket 
koordinatsystem som benyttes (CRS kode). Tjeneren leser koordinatene og CRS koden, transformerer 
koordinatene på vei inn slik at de matcher med dataene som ligger lagret på tjeneren. Tjeneren starter 
en spørring ned i databasen, og henter frem de aktuelle dataene. Disse transformeres deretter til det 
angitte koordinatsystem, før selve kartbildet produseres.  

Standarden legger opp til at presentasjonen og grafisk utforming av kartbildene styres av dataeier, men 
åpner for at det kan utarbeides egne presentasjons regler ved bruk av SLD1 (Styled Layer Descriptor). 
Dette medfører at det kan utarbeides mange forskjellige presentasjonsregler for en tjeneste.   

Gjennom WMS standarden har vi fått et felles språk for utveksling av georefererte kartbilder mellom 
datamaskiner.  

 

                                           

1
 OpenGIS Styled Layer Descriptor Implementation Specification OGC 02-070 
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4.2.2 Web Feature Service 

Web Feature Service Specification ([6], ISO 19142) beskriver hvordan en WFS-tjeneste skal 
produsere og distribuere geografiske vektordata. Spesifikasjonen baseres på at geografisk 
informasjonen distribueres på GML-formatet ([4], ISO 19136 Geography Markup Language).  

Tjenesten SKAL støtte åpne spørringer med følgende operasjoner 

• GetCapabilities returnerer metadata for tjenesten, som er en beskrivelse av den 
kartinformasjonen servicen tilbyr og de forespørsels parametrer den aksepterer. 

• DecribeFeatureType returnerer en beskrivelse av objekttypene i GML filen på XML 
format (responsen samsvarer med XLD skjema knyttet til GML formatet). 

• GetFeature danner og returnerer georeferert vektordata på GML/XML format, ut fra 
en rekke parametrer. Klienten må inneha funksjonalitet for å kunne formulere både 
spatial og ikke spatial spørringer. 

• GetPropertyValue danner og returnerer GML objekter basert på GML ID’er. 
Klienten skal ha muligheter til å spørre direkte etter et eller flere spesifikke objekter 
basert på deres identifisering. 

Kommunikasjonsprosessen ved bruk av WFS vil vanligvis være slik: 

1. En klient etterspør hvilke muligheter som tjenesten støtter. (GetCapabilities)  Svaret 
inneholder en beskrivelse av alle operasjoner samt alle objekttyper som tjenesten 
støtter.  

2. Klienten gjør en forespørsel vedrørende definisjoner av en eller flere objekttyper eller 
informasjonselementer som tjenesten støtter. (DescribeFeatureType) 

3. Basert på informasjonen foretar klient spøring på aktuelle dataobjekter (GetFeature) 
4. WFS tjeneren vil respondere på forespørselen og returnere de forespurte dataene til 

klienten på GML format. 
5. Når WFS har fullført prosesseringen av spørringen vil det genereres en statusrapport, 

med evt feilmelding som sendes klienten.  

Forespørsler kan enten sendes som en GET eller et POST kall via HTTP. WFS gir en klient 
mulighet til å motta og oppdatere geografiske objekttyper fra flere WFS-tjenere.  

Standard URL komponenter i en WFS forespørsel er:  

http://host[:port]/path?{name[=value]&} 

I tillegg til spørringer, åpner spesifikasjonen også for oppdatering og manipulasjon av data, 
styrt fra klienten. Disse operasjonene er lagt inn som opsjoner i spesifikasjonen. 

• Transaction En ”transaction” forespørsel er sammensatt av operasjoner som 
modifiserer geodata, disse består av create, update og delete. 

• LockFeature For å kunne utføre en ”transaction” er det nødvendig å kunne ”låse” et 
eller flere objekter under selve oppdateringen. 

• GetFeatureWithLock Gir WFS tjeneren beskjed om å sende over, og låse det valgte 
objektet. Brukes i forbindelse med oppdatering av data. 

Basert på disse operasjonene kan det definers tre klasser Web Feature Services.  

Basis  WFS 
En basis WFS tjeneste implementerer funksjonene GetCapabilities, DescribeFeatureType og 
GetFeature operations.  Dette er å betrakte som READ-ONLY Web Feature Service.  

XLink WFS 
En Xlink WFS støtter alle basis WFS operasjoner samt GetPropertyValue for Xlinks, 
opsjonelt tilby å utføre GetPropertyValue  operasjoner gjennom GetFeature operasjoner.  
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Transaction WFS  
En transaksjons WFS støtter alle basis WFS operasjoner samt Transaction. I tillegg kan denne 
implementere GetPropertyValue samt LockFeature operasjonene. 

 WFS-spesifikasjonene inneholder også et felles ”språk” for utveksling av georefererte 
vektordata. ISO standarden ([9], ISO 19143 Filter encoding specification) beskriver detaljert 
hvordan filterspørringer kan settes opp og formuleres.  

WFS-spesifikasjonene beskriver ikke hvordan GML dataene skal presenteres i klienten (på 
mottakersiden).  

 

4.2.3 Geography Markup Language 

GML, Geography Markup Language ([4], ISO 19136), er et standard format for utveksling og 
distribusjon av geografisk informasjon. GML forventes å erstatte SOSI som er benyttet i 
Norge i mange år.  Kjennetegn ved GML er bl.a. 

• En koding av geografisk informasjon 
• Designet for web og web baserte tjenester (services) 
• Bygger på XML syntaks, og benytter en fysisk GML fil med pekere til et eller flere 

skjema som beskriver innholdet i GML filen. 
• En åpen standard (strukturert og kompatibel med ISO 19000 serien) 
• Åpner for leverandør uavhengig utveksling av stedfestete data 
• Tilpasset tjenesteorientert arkitektur 

GML kan ses som en spesifikk fagrettet anvendelse av XML, hvor  XML definerer syntaksen 
atskilt fra semantikken. Semantikken for både de geografiske elementene og de aktuelle 
applikasjonsområdene er definert med egne skjema. GML benytter en rekke ulike typer 
generelle objekter for å beskrive geografisk informasjon, f.eks ”feature”, referansesystem, 
geometri, topologi, tid, måleenhet og generaliserte verdier. Kjernen i GML er ”feature”. En 
”feature” er en abstraksjon av den virkelige verden. Alle ”feature” har en ”feature type”. En 
”feature type” er en navnet klassifikasjon av fakta fra den virkelige verden. Som et resultat vil 
den virkelige verden kunne representeres ved en samling av ”features”.  

Geograpic Markup Language er basert på at dataene (beskrivelsen av den virkelige verden) 
lagres i en fysisk fil (.GML), som er bygd opp og strukturert i henhold til XML/GML syntaks. 
I tillegg vil det være en eller flere skjema (.XSD) filer som definerer standardelementene og 
typene som er benyttet i selve GML filen. I GML filen vil det være pekere (xmlns) til de ulike 
skjema som beskriver dataene.  

GML versjon 3.1.1 definerer en rekke basiselementer og geometrityper  i standardiserte 
skjema (.XSD filer). GML filene skal kunne valideres mot de skjema som definerer og 
beskriver innholdet i GML filen (basisfilen). En sammensatt og komplisert GML (basisfil) vil 
kunne ha pekere til en rekke skjema som definerer innholdet, f.eks feature.xsd, units.xsd, 
geometryAggregates.xsd, topologi.xsd. I tillegg kommer de spesifikke applikasjonsskjemaer 
som definerer de aktuelle fagdata. GML standarden inneholder også et normativt anneks (NS-
EN ISO 19136 Annex E  ) som beskriver mapping-regler fra UML til XML. 

I GML er det mulig å benytte XLink som er et XML språk for definering av hyperlink. I 
GML er det behov for å legge inn interne pekere (XLink eller XPointer) i forbindelse med 
definering av topologiske forhold. I andre sammenhenger er det behov for å peke til andre 
GML filer ved hjelp av XLink. Bruk av XLink og XPointer til å peke direkte på enkelt 
objekter basert på ID, eller på samling av objekter, enten internt i et GML dokument, eller ut 
mot andre GML dokument vil kunne tilføre og komplettere informasjonstilgangen.   
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4.2.4 Krav og anbefalinger for geografisk relaterte tjenester generelt 
 

• Tjenestene skal være selvbeskrivende. Det vil si at tjenester skal være utformet slik at det er 
mulig for en vilkårlig applikasjon å koble seg opp og starte kommunikasjon med tjenesten 
uten menneskelig innvirkning. Tjenestene skal inneholde mekanismer (skjema) som muliggjør 
automatisk maskin til maskin oppkobling.    

• Tjenestene skal tilgjengeliggjøre semantikk. Alle tjenester skal ha mekanismer (skjema) 
som gir en teknisk beskrivelse (elektronisk lesbar) av informasjonen som tilgjengeliggjøres 
via tjenesten.   

• Innsynstjenester1) mot geografisk informasjon skal være konforme med kravene i gjeldende 
ISO 19128 standard (WMS). 

• Nedlastningstjenster2) mot geografisk informasjon skal være konforme med kravene i 
gjeldende ISO 19142 standard (WFS). WFS standarder skal minimum støtte kravene til basis 
WFS, og skal overføre (tilgjengeliggjøre) geografisk informasjon som GML. 
Nedlastningstjenester i form av SOAP/WSDL baserte WebServices skal tilgjengeliggjøre 
geografisk informasjon på en slik måte at den romlige (spatiale) dimensjonen ivaretas på en 
standardisert måte (dvs ihht kjent geometrimodell). 

• Geografisk informasjon som utveksles på vektorformat, skal enten følge geometrimodell fra 
GML (definert i ISO 19136) eller geometrimodell definert av GeoIntegrasjon. 

• Geografisk informasjon som utveksles mellom systemer skal inneholde opplysning om 
datum og kartprojeksjon (hvis ikke det er åpenbare grunner som tilsier noe annet). 

• Metadata om geografisk realterte tjenester skal registreres i felles nasjonal geodatakatalog 
(www.geonorge.no) samt i tjenestekatalog definert av GI-prosjektet. 

• Metadata om tjenester skal følge Norsk profil basert på ISO 19115, tjenester skal 
kategoriseres i henhold til ISO 19119 standarden.  

• Tjenester (både innsynstjenester og nedlastningstjenester) skal respondere korrekt på basis- 
spørringer som følger syntaks definert i aktuell standard. Det skal ikke kreves at 
tilleggsparametere må anvendes for å få ”riktig” respons. 

• WMS og WFS tjenester skal inneholde oppkoblingsinformasjon til alle basisoperasjoner 
(spørringer) som tjenesten støtter. Oppkoblingsinformasjon skal dokumenteres i 
GetCapabilities fra tjenesten. 

• WMS og WFS tjenester skal tilby koordinattransformasjon (”on the fly”) mellom følgende 
projeksjoner og datum (EPSG 25831–EPSG 25836, 4258 og 4326). For mer informasjon 
henvises det til Rammeverksdokumentet for Norge digitalt kapittel 9.  
 

1)Med ”Innsynstjenester” menes tjenester som leverer geografiske data for bruk i klienter på 

en slik måte at brukeren kan tolke dataene som informasjon. Web Map Services (WMS) 
defineres som innsynstjenester ihht ISO TC 211. WMS er en tjeneste som leverer kartbilder 
(GetMap) og egenskapsinformasjon (GetFeatureInfo) om kartobjekter. 

2) Med nedlastningstjenester menes tjenester som gir brukeren muligheter til å overføre data 
på original form. Dette i motsetning til innsynstjenester som overfører grafiske kartutsnitt.  

 

4.2.5 Krav til WMS-tjenestene i GeoIntegrasjon 

• Generelle krav og anbefalinger i kapitel 4.2.4 SKAL følges 
• WMS tjenester bør ikke ha begrensninger på bildestørrelse på kartbildet (Width and Height) 

som hindrer bruk ved normal (moderne) skjermoppløsning. WMS tjenester bør minimum 
kunne tilby bildestørrelser på 4000 X 4000 piksler.    

• WMS tjenester skal støtte GetLegendGraphic. Ved bruk av ”gruppelag” i WMS 
spørringene skal klientapplikasjonen selv formulere GetLegendGraphic spørringer basert 
layers som tilhører aktuelt ”gruppelag”. (Klientapplikasjonen utfører spørringer mot 
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GetCapabilities for å finne ut hvilke layers som tilhører aktuelt gruppelag og bruker disse i 
spørringene mot GetLegend Graphic). 

• GetLegendGraphic respons skal beskrive kartlaget (layers) både grafisk og tekstlig (ikke 
med internt databaseskjema). Responsen skal være brukertilpasset. Mekanismer for 
oppkobling til tegnforklaring fra WMS tjenester skal dokumenteres i GetCapabilities fra 
tjensten.    

• Informasjonen i getFeatureInfo 
o Egenskapsdata iht. UML modell for aktuelle objekttype som også brukes i SOAP / 

WSDL 
o Link til oppslag til komplett sett med egenskapsdata 
o Link til oppslag til dokumentliste 
o Link til tegnforklaring 

• Attributtnavn som brukes til filter og GetFeatureInfo SKAL være lik med navnene i UML 
datamodell. 

 

4.2.6 Tilleggskrav til WMS tjenester mot kommunale planregistre 

Plandata i planregister skal følge datamodellen iht. ny ”Kart- og planforskrift, dvs. SOSI Plan 
4.1 (snart 4.2). Kommunale planregistre skal som et minimum tilby tilgang innsynstjenester 
tjenester i henhold til WMS standarden (ISO 19128)   

Følgende tilleggsanbefalinger bør følges for å sikre interoperabilitet og tilpasset bruk: 

• GetFeatureInfo (GFI) skal tilbys i henhold til ISO 19128 (WMS), og 
INFO_FORMAT=text/html og/eller INFO_FORMAT=GML skal støttes.  

• Når INFO_FORMAT=GML støttes skal GetFeatureInfo returnere GML i henhold til aktuelle 
applikasjonskjema.  

• Bruk av tilleggsparameter på GFI skal dokumenteres i GetCapabilities fra tjenesten 
• Det anbefales at GetFeatureInfo (GFI) spørringer mot WMS tjenester over plan inneholder 

følgende opplysninger <kommune>, <planID>, <planNavn>, <planStatus>, <planType>, 
<Areal>, <planLink> og eventuelt <Geometry> og <tegnforklaringLink>. GFI respons skal 
følge syntaks i SOSI standarden. 

• Navning av LAYERS skal følge navnestandard definert i Produktspesifikasjonen, Del 1 – 
Spesifikasjon for plankart. 

• Det anbefales at GFI inneholder link (<planLink>) med URL til automatisk 
oppslag i planregister på aktuell planID  (f.eks: 
http://webhotel2.gisline.no/GISLINEWebPlan_1001/PlanInfo.aspx?planid=96 eller til 
oppslag mot planbestemmelser f.eks: 
http://www.kart.ddv.no/Mandok/regtxthtml/20.htm) 

• Det bør ikke tillates bruk av STYLES og SLD-funksjonalitet i WMS tjenester mot 
plankartlag. Slik funksjonalitet vil gjøre at brukeren kan endre for eks. fargen på 
presentasjonen. På denne måten vil man jo kunne manipulere plankartet og fremstille 
det annerledes enn det som standarden sier (og slik det ble vedtatt). 

• Det bør tilbys en samlet ”Plan WMS” tjeneste mot digitalt planregister i hver 
kommune. Tjeneste bør gi samlet tilgang til kommuneplan og reguleringsplaner (over 
og under bakken). 

• Det kreves at WMS-tjenester støtter GET-forespørsler 

  

4.2.7 Krav til WFS-tjenester i GeoIntegrasjon 

• Generelle krav og anbefalinger i Krav og anbefalinger geografisk relaterte tjenester 
generelt SKAL følges 
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• WFS-tjenester i GeoIntegrasjon SKAL som  minimum støtte konformitetskravene til 
BASIS WFS (som spesifisert i gjeldende versjon av ISO 19142). 

• WFS tjenester i GeoIntegrasjon SKAL tilby gjeldende versjon av GML. 
• Det anbefales at applikasjoner som tilbyr WFS tjenester har muligheter til automatisk 

”mapping” mellom internt databaseskjema og GML syntaks som tilbys fra tjenesten.  
• DescribeFeatureType responsen fra tjenesten skal gi en teknisk beskrivelse av 

dataene som tilgjengeliggjøres fra tjenesten, dette i form av et GML skjema. Det 
anbefales at GML skjemaet genereres i hht metodikk beskrevet i 
GeoIntegrasjonsstandarden, og at det settes opp mapping mellom internt 
databaseskjema og GML som tilbys fra tjenesten.  

• WFS tjenester skal støtte et minimum av filterspørringer – romlige spørringer 
(polygon og BBOX) og ulike egenskapsspørringer samt objektspørringer basert på ID 
(se eksempler i vedlegg 2) 

• Det anbefales at WFS tjenester også støtter GET forespørsler (POST kreves av ISO 
19142). 

• Krav beskrevet i ISO10136 Annex E SKAL følges. 

4.2.8 Tilleggskrav til WFS tjenester mot kommunale planregistre 

• Hvis det tilbys WFS tjenester mot kommunale planregistre så bør disse struktureres (og 
inndeles) på tilsvarende måte som WMS tjenestene (samme layerstruktur). 

• Navning av LAYERS skal følge navnestandard definert i Produktspesifikasjonen, Del 1 – 
Spesifikasjon for plankart. 

• WFS tjenester anbefales registrer i geoNorge.no metadata katalogen samt i tjenestekatalog 
definert av GeoIntegrasjonsprosjektet. Det anbefales at det dokumenteres (med eksempler) 
hvordan ulike spørringer skal formuleres (syntaks og parametere).  
 

4.2.9 Krav til bruk av GML i GeoIntegrasjon 

• Applikasjonsskjema SKAL defineres som en UML datamodell 
• Modelleringsreglene for definering av applikasjonsskjema slik de er beskrevet i 

kapitlet  Modelleringsregler med UML SKAL følges. 
• Enterprise Architect SKAL benyttes for definisjon av applikasjonskjema for bruk i GML 
• Prosedyre for utarbeidelse av spesifikasjonene i EA SKAL følge [8] ”Oppskrift og regler for 

spesifikasjon av GeoIntegrasjons webtjenester med Enterprise Architect”  
 

4.3 LINK 

Webtjenesten LINK  er beskrevet i kapitel 2.2.2, og benyttes for kontrollert overføring av 
kontrollen fra klientapplikasjonen til systemet som utfører tjenesten, og etter ferdig tjeneste 
tilbakeføring av kontrollen til klienten -  to-veis overføring av kontroll. 

Standard URL komponenter i en LINK-forespørsel SKAL være:  

http://host[:port]/path?SESJON=value&{[parameter=value]&}LINK2=url 

I praksis vil bruk av LINK forekomme på to måter 

• Tjenester med full kontrolloverføring, som innebærer at tjenesten produserer informasjon som 
skal bringes tilbake til klienten i form av en XML. Stegene 1-4 i figur 2.2.2. 

• VIS-tjenester – som kun åpner tjenesten for visning av forespurte data. F.eks vis bygning på 
kart. Bare steg 1 vil her være i bruk. 
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4.3.1 Krav til bruk av LINK i GeoIntegrasjon 

• Ved full kontrolloverføring må klienten generere unik verdi for SESJON og LINK2. (SESJON 
og LINK2 er valgfrie og skal bare brukes i tjenester som skal returnere data). 

• Navn på parametre skal være iht til navn på klasser/attributter i den fagspesifikke 
applikasjonsmodellen 

• Resultatene fra en full kontrollføring skal modelleres som et applikasjonsskjema 
• Modelleringsreglene for definering applikasjonsskjemaet slik de er beskrevet i 

kapitlet  Modelleringsregler med UML, SKAL følges. 
• Enterprise Architect SKAL benyttes for definisjon av applikasjonskjemaet   
• Prosedyre for utarbeidelse av spesifikasjonene i EA SKAL følge [8] ”Oppskrift og regler for 

spesifikasjon av GeoIntegrasjons webtjenester med Enterprise Architect” . 
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5 Test og Godkjennelse  

5.1 Hovedrutine for kontroll, test og godkjennelse av webtjenester  

5.1.1 Innledning 

Denne rutinebeskrivelsen beskriver og spesifiserer prosessen fra en ny webtjeneste innunder 
GeoIntegrasjon foreligger som spesifikasjon, til det foreligger godkjennelse av implementert 
tjeneste eller godkjennelse av implementert bruk av tjenesten for leverandørene. 

Test og kontroll er til en viss grad lagt til GeoIntegrasjon, men i betydelig grad basert på 
leverandørens selvangivelse, og av resultater fra aktivt bruk av tjenesten  

• GeoIntegrasjon kontrollerer spesifikasjon som inneholder dokumentert konformitetstest 
• Tjenesteleverandør dokumenterer tester av implementert tjeneste.  
• Tjenesteleverandører skal også tilby testtilgang på Internett.  
• GeoIntegrasjon publiserer godkjennelser per tjeneste per leverandør.  
• Systemer som bruker en implementert tjeneste vil ”foredle” godkjennelsen for leverandøren 

Det anbefales å bruke Figur 5.1(Hovedrutinen skjematisk beskrevet) som støtte for videre 
lesning. 

5.1.2 Aktører  

Forslagstiller 
Et forslag om ny webtjeneste i GeoIntegrasjon oppstår vanligvis i første omgang i arbeids-
gruppene, men kan selvsagt komme fra hvem som helst (leverandører, kommuner, brukere,..). 
GI Sekretariat 
Et sekretariat som på vegne av GeoIntegrasjon, forvalter og tilgjengeliggjør beskrivelsen av 
spesifikasjonene. Sekretariatet publiserer også status for godkjennelse av leverandørenes 
implementasjoner 
Tjenesteleverandør 
Systemleverandør som implementerer spesifiserte tjenester som tjenestyter 
Klientleverandør 
Systemleverandør som implementerer bruk av spesifiserte tjenester mot tjenesteleverandører 
Forliksråd 
Et eget råd som håndterer situasjoner hvor f.eks ulike implementasjoner fungerer ulikt for 
samme spesifikasjon 
 

5.1.3 Systemer 

Entreprise Architect (EA) 
Modelleringsverktøy som benyttes til spesifikasjon av webtjenester. Alle forslag om nye 
webtjenester skal være modellert i EA. 
System for tjenestebeskrivelser og testklient 
Webtjener for lagring og tilgjengeliggjøring av godkjente spesifikasjoner, samt enkel 
testklient  og mockup for tjenesten. Testklienten muliggjør et enkelt kall mot webtjenesten 
med nødvendige parametre, og kan vise et sett med spesifiserte resultater.  Mockup er en 
webtjeneste som for en gitt spesifikasjon, returnerer faste testdata for webtjenesten. 
Web publiseringstjener 
Webtjener som viser godkjennelse av implementerte webtjenester for hver leverandør. 
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5.1.4 Rutinebeskrivelse 

 
(1) Forslag 
Nye forslag til webtjenster skal foreligge definert i EA, og modellert etter GeoIntegrasjons 
prinsipper og veiledningsdokumentasjon. Evt. høringer forutsettes være gjennomført. 
(2) Kvalitetskontroll 
Forslagsstiller utfører konformitetstest  av spesifikasjonene som dokumenteres. Her benyttes 
testprogrammene WSI og BKXML.  
(3) Godkjent kvalitet? 
Spesifikasjonene og testdokumentasjon kontrolleres. Spesifikasjoner som ikke tilfredsstiller 
forutsatt kvalitet i forhold til standard og konformitet, returneres til forslagstiller. 
(4) Tilgjengeliggjøre spesifikasjon 
Godkjent spesifikasjon legges ut på webtjener slik at leverandører kan benytte den til 
realisering av tjenesten, sammen med kodeeksempler for bruk av tjenesten. 
(5) Implementere ny webtjeneste 
En tjenesteleverandør kan hente godkjent tjenestebeskrivelse fra webtjener, og kan med 
utgangspunkt i den, implementere tjenesten på sitt system. 
(6) Test av implementert webtjeneste 
Tjenesteleverandør tester tjenesten med verktøyet SOAP UI og dokumenterer resultatet 
(7) Varsel om implementering av tjeneste 
En tjenesteleverandør må varsle GeoIntegrasjon om at en ny webtjeneste er implementert for 
å få godkjenningsstempel. Tjenesteleverandøren må tilby en testssystem på internett, og 
samtidig med varslet om implementering, oversende adresse til testtjener og beskrivelse av 
testtilfeller (testdata som kan anvendes). 
(8) Godkjent testdokumentasjon? 
Varsel til leverandør dersom dokumentasjonen ikke holder mål 
(9) Publisere leverandørens implementering 
Godkjennelse publiseres på web. 
(10) Implementere bruk av tjenesten 
Klientleverandører kan implementere bruk av webtjenester, basert på tjenestebeskrivelsen på 
GeoIntegrasjons webtjener. 
(11) Varsle om implementering av bruk av tjeneste 
Klientleverandøren varsler om bruk av en gitt tjeneste mot en gitt tjenesteleverandør. 
(12) Publisere bruk av implementert webtjeneste 
Oppdatering av status for webtjenesten, både for tjenesteleverandør og klientleverandør 
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Figur 5.1 Hovedrutinen skjematisk beskrevet 

5.2 Test av tjenestespesifikasjoner 

 

Grupper som definerer nye tjenester eller nye versjoner iht GeoIntegrasjon SKAL 
gjennomføre WSI konformitetstest, f.eks ved bruk av SOAP UI, før spesifikasjonene 
publiseres. 
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5.3 Test av implementerte tjenester 

5.3.1 Innledning 

Test og kontroll av implementerte tjenester er basert på at leverandørene skal gjennomføre 
tester og dokumentere at programvaren utfører alle operasjoner med godkjent resultat, 
(prinsipp: selvangivelse).  

I tillegg vil leverandører av klienter som bruker tjenestene være en viktig testaktør, og 
kvalitetsikre tjenestenes funksjonalitet. 

5.3.2 Kriterier for godkjennelse av tjenester 

Kriteriet for godkjennelse av en GeoIntegrasjonstjeneste er, som minimum, at følgende krav 
er oppfylt 
 

• Tjenestene SKAL benytte  GeoIntegrasjons WSDL/XSD-er i sine programmoduler 
• ALLE operasjoner som er definert for en Geointegrasjonspakke MÅ være 

implementert samlet 
• Tjenesteleverandør SKAL gjennomføre og dokumentere tester av implementerte 

tjenester iht egenerklæringene og testbeskrivelsene som er definert for tjenesten 

5.3.3 Egenerklæring 

Egenerklæringen er et dokument som fylles ut for hver tjeneste som leverandørene ønsker 
godkjent iht Geointegrasjonsstandarden. Maler for egenerklæringen er å finne på 
www.geointegrasjon.no/standard . 
 
Egenerklæringene SKAL inneholde 

• Formelle opplysninger om leverandør og implementert tjeneste 
• Erklæring om gjennomført basis-tester 
• Dokumentasjon om gjennomført tester iht til definerte testtilfeller  

 
Formelle opplysninger om leverandør og tjeneste omfatter 

• Tjenestepakke 
• Versjon 
• Kort beskrivelse av løsningen 
• Navn på leverandør som har utviklet tjenesten 
• Kontaktinformasjon  

 
Basistester omfatter 

• Kontroll av WSI Compliance, ved bruk av f.eks. SOAP UI 
• Test av tjenesten med request for alle operasjoner, ved bruk av f.eks. SOAP UI eller 

WcfTestClient (.NET) 
 
Geointegrasjonsprosjektet har utviklet metodikk for beskrivelse av testtilfeller. I tillegg er 
laget konkrete testtilfeller for de enkelte tjenestene. Se eksempel figur 5.3.3. 
Testilfellene beskriver forskjellige typer kall på tjenesten, normalsituasjon og 
spesialsituasjoner. Testskrivelsen SKAL i detalj beskrive data input til tjenesten, og i samme 
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detalj forventet resultat. Under testen benyttes testbeskrivelse som en sjekkliste for vellykket 
gjennomført test. 
 
 

 
Figur 5.3.3 Eksempel: Beskrivelse av testtilefelle for tjenesten FinnPlaner 

 

5.4 Publisering av godkjente implementerte tjenester 

 
Etter gjennomført test vil GeoIntegrasjon publisere egenerklæring som godkjenning av 
tjenestepakke for leverandør. Inntil videre vil publiseringen skje på www.geointegrasjon.no . 
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6 Autentisering og sikkerhet 
Det blir stadig mer vanlig at organisasjoner ikke drifter alle applikasjonene selv. SAAS 
(Software As A Service) innebærer at applikasjonene ikke driftes internt, men av en ASP 
(Application Service Provider) eller flyttes til nettskyen.  

6.1 Krav til sikkerhetsløsning 

Følgende krav må stilles til autentiseringsløsning: 

- Er standardisert og kryssplattform 
- Håndterer ”cloud services” 
- Håndterer Single Sign On (SSO) 
- Brukerinformasjon og passord lagres ett sted 

Når man skal tilby tjenester på tvers av organisasjoner blir det mer å ta hensyn til ved 
autentisering. I Norge er vanlig å bruke Active Directory (AD) for å lagre brukerinformasjon 
og passord internt. AD bruker Kerberos / NTLM som protokoll, og er ikke egnet utenfor egen 
organisasjon. På grunn av sikkerhets- og synkroniseringsproblemer er det heller ikke ønskelig 
å duplisere brukerinformasjon og passord mellom ulike sikkerhetsdomener. Federert sikkerhet 
basert på en SAML2 IdP eller WS-Federation løser de fleste av disse utfordringene. 

6.2 Federert sikkerhet 

Federert sikkerhet innebærer at man hos de ulike organisasjonene / sikkerhetsdomenene 
installerer en tjeneste (IdP / STS) som utsteder påstander (claims) om brukeren på en 
standardisert måte. Deretter konfigurerer man applikasjonen slik at den stoler på en eller flere 
STS’er. Når det kommer forespørsler til applikasjonen trenger den kun å verifisere at utsteder 
av påstandene er godkjent. 

Det er mulig å overføre ulik identitetsinformasjon til hver enkelt applikasjon. I noen tilfeller 
er det for eksempel nok å vite at brukeren har en bestemt rolle eller tilhører en gitt 
organisasjon. I tillegg til at applikasjonene ikke trenger å verifisere brukernavn og passord til 
hver enkelt bruker, sikrer man at hver enkelt part kun får tilgang til nødvendig informasjon. 

Fram til nå har det vært relativt få som har tatt i bruk STS’er i Norge. Dette ser ut til å endre 
seg, blant annet fordi Microsoft nå leverer programvare (ADFSv2) som gjør det enkelt å 
tilgjengeliggjøre AD på en standardisert måte. Både HP, IBM, Sun (Oracle), Microsoft og 
Novell tilbyr identitetsløsninger og API’er som gjør det greit å lage STS’er og å håndtere 
autentisering basert på disse standardene. Liberty Alliance Project har en oversikt2 over 
SAML2 kompatible identitetsløsninger.  

6.3 Terminologi 

Det er tre hovedroller innenfor federert autentisering; bruker, utsteder og applikasjon.  

• Bruker 
Den (eller informasjon om den) som trenger tilgang til applikasjoner. Kalles også User, 
Subject eller Principal. 

• Utsteder 
Den som utsteder informasjon om brukeren. Kalles også Issuer, Identity Provider (IdP), 
Security Token Service (STS) eller Resource Security Token Service (R-STS). 

                                           

2
 http://projectliberty.org/liberty/liberty_interoperable/interoperable_products/ 
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• Applikasjon 
For eksempel en website eller en webservice. Kalles også Application, Relying Party (RP) 
eller Service Provider (SP). 

Man skiller også mellom passiv (nettleser) og aktiv (smart eller rik) klient. 

6.4 Ulike typer applikasjoner / tjenester 

Ulike typer tjenester stiller ulike krav til autentiseringsløsningen. Det er naturlig å dele 
tjenestene inn i webapplikasjoner og webtjenester. Webtjenester kan deretter deles i SOAP-
baserte webtjenester og REST-baserte webtjenester. 

6.4.1 Normale webapplikasjoner 

SSO på normale webapplikasjoner kan implementeres som vist her: 

1. Nettleser henter data fra 
webapplikasjonen. 

2. Nettleser redirectes til 
utsteder/IdP/STS for å få 
påloggingsinformasjon. 

3. Utsteder verifiserer identiteten 
til brukeren. 

4. Påloggingsinformasjonen 
returneres i form av en http 
POST tilbake til 
webapplikasjonen. 

5. Nettleseren sender 
autentiseringsinformasjonen til 
webapplikasjonen. 

 

6.4.2 SOAP-baserte webtjenester 

Ved bruk av SOAP-baserte webtjenester må man bruke WS-* utvidelser for å overføre 
påloggingsinformasjon. Den eneste løsning som pr. i dag dekker dette fullt ut er WS-
Federation og er basert på Web Service utvidelser som WS-Security, WS-Trust  og WS-
SecureConversation. Detaljert informasjon om spesifikasjonene kan hentes fra OASIS 3.  

                                           

3
 http://www.oasis-open.org/specs/  
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Illustrasjonen til høyre (Fra 
msdn.microsoft.com4) viser 
interaksjonen mellom klient og 
tjener når man har flere 
sikkerhetsdomener.  

 

 

6.4.3 REST-baserte webtjenester 

Kalles også RESTful Web Services5. Ulikt SOAP-baserte webtjenester er innpakkingen 
enklere, og de bruker gjerne httpverb som delete, put og get ved henting og oppdatering av 
data. Eksempel på tjenester: WFS6, OData7 og Yahoo sitt geokode-api8.  Så lenge det er 
nettleseren som henter data fra tjenesten, kan den sees på som en del av en vanlig 
webapplikasjon.  

6.5 Anbefalinger 

Det tas utgangspunkt i en såkalt ”Interoperable SAML 2.0”  - som på http://saml2int.org/ 
defineres slik ”The Interoperable SAML 2.0 Profile is a SAML 2.0 WebSSO Deployment 
Profile.” DIFI anbefaler at SAML 2.0 profilen eGov benyttes for WebSSO. 

OAuth9 er blitt en populær standardisert måte å håndtere sikker pålogging mot REST-baserte 
webtjenester. Det har ikke blitt arbeidet inngående med OAuth innenfor prosjektet. Dersom 
det er tjenester det ikke er mulig å tilby via SOAP (som trenger sikker autentisering) 
anbefales det å se nærmere på dette.  

6.5.1 Anbefalinger for webapplikasjoner 

- Bør støtte SSO pålogging fra en SAML 2.0 IdP, og bør støtte eGov profilen. 
- Kan støtte pålogging basert på passiv WS-Federation 

                                           

4
 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa480563.aspx 

5
 http://en.wikipedia.org/wiki/Representational_State_Transfer#RESTful_web_services  

6
 http://www.opengeospatial.org/standards/wfs  

7
 http://www.odata.org/  

8
 http://developer.yahoo.com/maps/rest/V1/geocode.html  

9
 http://oauth.net/  
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6.5.2 Anbefalinger for webtjenester 

Det kan være ønskelig at en webapplikasjon henter data fra andre tjenester. WS-* utvidelsene 
gjør dette mulig. 

- SOAP-baserte webtjenester bør støtte autentisering basert på WS-Federation. 
- REST-baserte webtjenester bør støtte pålogging som for webapplikasjoner. 
- REST-baserte webtjenester bør vurderes å gjøres tilgjengelig ved hjelp av SOAP dersom 

autentisering er nødvendig. 

6.6 Hva dette innebærer for tjenestene definert i GeoIntegrasjon 

Kort oppsummert så bør tjenestene gjøres tilgjengelig ved hjelp av SOAP med støtte for å 
overføre nødvendig autentisering og autoriseringsinformasjon ved hjelp av WS-Federation. 
Hvis ønskelig kan det også lages REST-baserte webtjenester. Disse bør i såfall støtte 
autentisering ved bruk av en SAML 20 IdP basert på eGov profilen. 
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VEDLEGG  1: FORKORTELSER  

API  Application Programming Interface – programgrensesnitt for en 
applikasjon 

Applikasjonsskjema Konseptuell Data Modell for en applikasjon 

BKXML Bærum kommunes interne XML standard. Også betegnelse for 
testprogram. (Note! Diskusjon om å døpe om begrepet) 

CIM Computation Independent Modell 

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT  

Domene Fagområde 

EA  Enterprise Architecture – verktøy for UML-modellering 

eID  Elektronisk identifikasjon  

ftp File Transfer Protocol  

GAB  Grunneiendom-, adresse- og bygningsregisteret (erstattet av 
Matrikkelen) 

GI GeoIntegrasjon – navn på prosjektet eller standard 

GIS Geografisk InformasjonsSystem 

GML  XML Encoding Specification for geo-related data  

HTML  HyperText Markup Language  

http  Hypertext Transfer Protocol  

IKT  Informasjons- og kommunikasjonsteknologi  

IP  Internet Protocol  

ISO  International Organization for Standardization  

KITH  Kompetansesenteret for IT i helse- og sosialsektoren  

KOSTRA  Kommune stat rapportering  

MDA Model Driven Architecture 

NOARK Norsk arkivstandard  

OGC Open GIS Consortium  

OO  Object Oriented  

OMG Object Management Group 

PIM Platform Independent Modell 

PSM Platform Specific Modell 

SERES  Semantikkregisteret for elektronisk samhandling  

SOA  Service Oriented Architecture  

SOAP  Tidligere: Simple Object Access Protocol, nå egennavn  
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SOAP UI Testprogram for SOAP WS’er 

SQL  Structured Query Language  

SSB  Statistisk Sentralbyrå  

SSO  Single Sign On  

STS  Security Token Service  

Tjenesteskjema Data modell for beskrivelse av en WS (Interface) 

UC Use Case – beskrivelse av brukstilfelle 

UML  Unified Modeling Language  

URL  Uniform Resource Locator  

W3C  World Wide Web Consortium  

WS  Web service (SOAP) 

WSDL  Web Service Description/Definition Language  

WSI Program for konformitetstest av WS’er 

XML  Extensible Markup Language  

XSD  XML Schema Definition  

XSLT  XML Transformations  
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VEDLEGG  2 : DEFINISJONER 

 

applikasjonsmodell/ 
informasjonsmodell 

application schema 

modell over virkelige verden med objekter, egenskaper og 
forhold beskrevet med et konseptuelt modelleringsspråk, for 
eksempel (UML) 

aggregering/ svak 
aggregering 

aggregation 

Et rent konseptuelt forhold mellom et generelt element og et mer 
spesifikt element, hvor et generelt element opptrer som et 
samleelement for spesifikke elementer.  Beskriver et 
”helhet/del” av forhold. Eksempel: En objekttype område har en 
aggregering til en objekttype områdeavgrensning, dvs. at 
avgrensningen(del) er en del av området(helhet). 

assosiasjon/ 
objektassosiasjon 

feature association 
association 

forhold mellom objekttyper eller objekter 

beskrankninger 

constraint  

 

Beskriver en beskrankning, dvs. avhengighet eller restriksjon 
som gjelder for visse modellelementer.  

datatype 

data type 

spesifiserer et lovlig verdi domene og lovlige operasjoner over 
dette området. Eksempel: Integer, Real, Boolean, String, Date 
and GM_Point. 

egenskap / 
objektegenskap 

feature attribute attribute 

en objekttypes eller objekts karakteristikk. Merknad:  En 
egenskap har ett navn og en datatype. 

 

generalisering 

generalization 

 

generalisering er et forhold mellom en generell objekt-type 
(forelder) og en mer spesifikk utgave av objekttypen (barn). 
Barnet arver egenskapene til forelderen. Enkelt eksempel er 
objekttypen kjøretøy som er en generalisering av bil, lastebil og 
trikk. 

komposisjon/ sterk 
aggregering 

composition 

Komposisjon er en streng aggregering mellom modellelementer 
der ”delen” kun eksisterer i levetiden til ”helheten”. Dvs. at 
”delen” ikke har eksistens på egen hånd. 

 

kodeliste 

codelist 

Spesifiserer verdier i et åpent verdidomene. Dette betyr at 
verdidomet kan endre seg. Ekempelvis mange av egenskapene i 
SOSI være definert i form av en kodeliste.   

lukket kodeliste 
enumeration 

 

 

Spesifiserer verdier i et lukket verdidomene, f.eks sann/usann for 
boolske operatorer. Denne benyttes når samtlige verdier i 
verdidomenet er spesifisert. 

Eksempel  Kodeliste Ukedag, består av 
mandag,..,..,..,..,lørdag,søndag.  

objekt   Forekomst (instans) av en objekttype. 
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feature Instance object 

objektkatalog 

feature Catalogue 

Definisjon og beskrivelse av objekttyper, objektegenskaper  
samt forhold mellom objekter,  sammen med eventuelle 
funksjoner som er anvendt for objektet. Eksempel: SOSI 

objekttype 

feature Type class 

En avbildning av et fenomen i den virkelige verden.  

Merknad: I vår sammenheng ofte en avbildning av et stedfestet 
objekt, f.eks hus, vann, vei, etc 

Operasjon/ 
objektoperasjon 

feature operation 
operation 

En operasjon er en abstraksjon av noe man kan utføre på et 
objekt og som deles av alle objekter av samme objekttype. 
Eksempel  En operasjon på objektypen ”dam” er å heve 
vannstanden. Resultatet av operasjonen er å heve vannstanden 
og øke mengden vann i et”reservoar” 

pakke 

package  

 

Gruppering av modellelementer, f.eks diagram,klasser, 
datatyper,  kodelister. Eksempelvis vil ett SOSI fagområde 
danne en pakke. Pakker kan nestes, slik at en pakke kan 
inneholde en annen pakke. En pakke kan benytte innhold i en 
annen pakke, dette beskrives ved et avhengighetsforhold. Se 
avhengighet (dependency). 

subtype 

subtype 

I et generaliseringsforhold er en subtype spesialiseringen av en 
annen type, supertypen. 

supertype  

supertype 

I et generaliseringsforhold er en supertype genraliseringen av en 
annen type, subtypen 

 

 

 



  
 

  www.geointegrasjon.no 

 

Versjon 1.1  46 

VEDLEGG  3 : Introduksjon til UML klassediagram ved et eksempel 

Basert på [1] Retningslinjer for modellering i UML, Statens kartverk. 

Eksempel som viser bruk av de viktigste hovedelementene i et UML klassediagram: 

 

Figur: Eksemepl UML klassediagram 

 

Objekttyper  

Objekttyper modelleres som Klasser i UML. Interesseområdet kan deles inn i objekttyper som 
har samme egenskaper, assosiasjoner og oppførsel. Modelleres som klasser i UML:Forening, 
Person, Bil, Tog, Hjul. 

Egenskaper 

Egenskaper modelleres som Attributter i UML klasser. En forening kan ha minst en, og inntil 
tre (av egenskapen) formål.  Foreningen har en fast møtedag, som er tatt ifra en lukket liste 
over ukedager. En Person kan ha en angitt egenskapsverdi for sin vekt, av typen desimaltall. 
Et kjøretøy kan ta et antall passasjerer, av typen heltall. Et kjøretøy kan ha et fabrikat, med 
verdi tatt ifra en åpen liste. 

Vanlig assosiasjon: 

En assosiasjon definerer en relasjon mellom objekttyper. Modelleres med en ren 
forbindelseslinjen mellom klassene. Personer Eier Biler. Assosiasjonsnavn er i verbs form. 
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Null eller flere biler (0..*) kan ha rollen som en eiendel til en Person. En Bil må ha minst en 
Person (1..*) som eier. Roller skal være i substantivsform. 

Åpen aggregering: 

En type assosiasjon mellom objektyper, som ofte kan nyttes til begrepene ”tilhører” og 
”består av”. Modelleres med en åpen ”diamant”  i fobindelseslinjen mellom klassene. En 
Forening består av medlemmer som er Personer. Foreninger må ha minst to medlemmer. 
(2..*). En Person kan være medlem av flere Foreninger. 

Komposisjon: 

En type assosiasjon mellom objektyper, som ofte kan nyttes til begrepet  ”er komponent av ”. 
Modelleres med en fyllt ”diamant”  i forbindelseslinjen mellom klassene. En Bil har (som 
eide komponenter) minimum tre Hjul. Pilen angir at instanser av Hjul ikke kan finne ut 
hvilken Bil de sitter på. 

Stereotype: 

En merkelapp (tag) som brukes for å angi spesielle typer klasser, attributter og assosiasjoner. 

Subtyping: 

Generalisering / spesialisering av objekttyper vises med forbindelseslinjer mellom aktuelle 
klasser med en åpen trekant nærmest superklassen. Subklasser arver egenskaper, 
assosiasjoner og operasjoner  fra superklassen. Eksempel: Bil er en subtype av Kjøretøy 

Lukket liste – Enumeration: 

Et fast sett med lovlige verdier spesifiseres i en klasse med stereotype Enumeration. 

Ukedag er en lukket liste hvor ingen nye verdier kan legges inn. 

Åpen liste – CodeList: 

Produsent er ei liste over kjente produsenter, åpen for nye produsenter. 

Datatype: 

Klasser med stereotype Datatype benyttes til å definere nye brukerdefinerte attributter, som 
kan være til gjenbruk i flere klasser. Adresse er en egendefinert datatype som beskriver hvilke 
detaljopplysninger om bostedet for en Person. 

Note: 

Note brukes til å spesifisere beskrankninger for klasser, attributter og assosiasjoner. 

Noten koblet til eierskapet mellom Person og Bil er en beskrankning på assosiasjonen. 

 



  
 

  www.geointegrasjon.no 

 

Versjon 1.1  48 

VEDLEGG  4 : Prosedyre for spesifikasjon av et UML klassediagram 

Basert på [1] Retningslinjer for modellering i UML, Statens kartverk, samt [4] ISO19109 
Rules for Application Schema. 

1 Identifisering av objekttyper og etablering av UML klasser 

Analyser og studèr den informasjonen som skal følge tjenesten i Request og 
i Response. ('Universe of Discourse'). Identifiser objekttyper som har 
samme attributter og assosisasjoner. Objekttyper modelleres som UML 
klasser. 

2 Supertype / Subtype 

Organiser objekttypene i en struktur hvor generalisering og spesialisering 
av klassene framkommer. Kriterier for dette er: En objekttype er en subtype 
av en annen. Flere objekttyper har flere felles egenskaper. Det kan være 
nødvendig å introdusere nye klasser som representerer supertypen. 

3 Egenskaper 

Egenskaper til objekttyper modelleres som UML attributter i de klasser som 
representerer objekttypen. Dette gjelder også egenskaper som refererer til 
klasser i andre standardmodeller. 

4 Assosiasjoner mellom objekttyper 

Assosiasjoner mellom objekttyper modelleres som UML assosiasjon 
mellom tilhørende klasser. Roller skal angis. Multiplisitet skal angis. 

5 Geometri 

Geometri modelleres i applikasjonsmodellen som egenskaper til 
objekttyper, med bruk av de klasser som er definert i GML eller 
GeoIntegrasjons geometriprofil. 

6 Erstatt underforståtte sammenhenger med eksplisitt beskrivelse 

F.eks assosiasjoner som ofte ligger i sammenhenger på geometrinivå, eller 
egenskaper som bærer mer enn en opplysning. 

7 Definisjon av verdidomener: Kodeliste [CodeList] 

Brukes når man vil definere et verdidomene som man regner med vil kunne 
utvides (eksempel: Kommunenummer). 

8 Definisjon av verdidomener: Lukket kodeliste [Enumerasjon] 

Brukes til å definere et gitt lukket, ikke utvidbar verdidomene for en gitt 
egenskap (eksempel: Dag i ukedag). 

9 Beskrive beskrankninger (Constraints) 

Beskrankninger knyttet til egenskaper og relasjoner beskrives i "noter" og 
knyttes til det element i modellen som den beskriver.  

10 Navngiving 

Bruk regler for små og store bokstaver som beskrevet i detaljreglene 



  
 

  www.geointegrasjon.no 

 

Versjon 1.1  49 

VEDLEGG  5:  MDA Model Drive Architecture 

Poenget med modelldrevet arkitektur (MDA) er at man investerer i modeller som vil vare. 
Modeller hjelper designere å redusere kompleksiteten i prosesser og sammenhenger innenfor 
IT sektoren.  

Modelldrevet systemutvikling, spesielt gjennom OMGs Model-Driven Architecture, er i ferd 
med å etablere seg som den nye standarden for å utvikle moderne programvaresystemer og 
for tilhørende standardiseringsarbeid. OMG (Object Management Group) er et internasjonalt 
consortium som utvikler standarder for modellering. De mest kjente standardene fra OMG er 
UML og MDA, standardene og profilene er basert på Common Object Request Broker 
Architecture (CORBA).   

OMG ble stiftet i 1989 og promoterer teori og praksis av objektorientert teknologi i 
programvareutvikling. Organisasjonens arbeidsområde inkluderer etablering av retningslinjer 
for industrien og spesifikasjoner for objekthåndtering for å støtte et felles rammeverk for 
applikasjonsutvikling. Primære mål er gjenbrukbarhet, flyttbarhet og samhandling for 
objektbasert programvare i et distribuert, heterogent miljø.  

Tilpassing til disse spesifikasjonene vil gjøre det mulig å utvikle heterogene applikasjons-
miljøer på tvers av alle store maskinvareplattformer og operasjonssystemer.  

UML er en sentral standard i MDA og brukes til å analysere og designe modeller og 
metamodeller. I tillegg til UML inngår MOF og XMI som sentrale standarder i MDA 
modellene. Meta Object Facility (MOF) – er et modelldrevet, distribuert objektrammeverk for 
å kunne spesifisere, konstruere, håndtere, utveksle og integrere metadata i et 
programvaresystem. Standarden skal også muliggjøre fleksibel integrering av systemer. MOF 
brukes til å designe og integrere verktøy, mellomvare og applikasjoner på en fleksibel måte. 
MOF definerer språket som brukes for å spesifisere metamodellen til blant annet UML, og 
bruker også objektorienterte konsepter som er nært kjerneelementene i UML. 

XML Metadata Interchange (XMI) er et modelldrevet, distibuert XML rammeverk for å 
kunne representere, utveksle og integrere metadata og objekter i programvaresystemer. XMI 
kan benyttes for enhver form for metadata som kan uttrykkes ved hjelp av MOF. XMI er en 
integrasjon av de tre industristandardene UML, MOF og XML. 

I regi av OMG er det utarbeidet en MDA Guide som beskriver de grunnleggende prinsipper 
knyttet til en modelldrevet arkitektur. Det er tre sentrale hovedmål i MDA. Disse er 
portabilitet, interoperabilitet og gjenbruk.  

MDA bygger på tre typer modeller som belyser forskjellige aspekter ved utviklingen av et 
system. Sentralt i MDA står også XML Metadata Interchange (XMI) for utveksling av UML 
modeller mellom ulike plattformer og verktøyer.  

De tre sentrale modellene i MDA er: 

• CIM (Computation Independent Modell)  
• PIM (Platform Independent Modell)   
• PSM (Platform Specific Modell) 

CIM- modellen (også kalt domene modellen) blir brukt til å beskrive de funksjonelle kravene 
til systemet. Modellen blir i stor grad brukt som et kommunikasjonsmiddel mellom bruker og 
utvikler. Målet er å oppnå en felles forståelse av intensjonen til systemet. I denne modellen 
benyttes enkle UML diagrammer som uttryksform. Det fokuseres på å finne funksjonelle krav 
til systemet.  
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PIM-modellen er en komplett modell av systemet som er plattformuavhengig. Modellen skal 
være komplett i den forstand at alle funksjonelle kravene fra CIM skal være realisert i denne 
modellen. Modellen skal også gi et bilde av strukturen til systemet. Gjennom UML 2.0 har 
man også mulighet til å beskrive oppførselen til systemet nøyaktig. Modellen skal i prinsippet 
være uavhengig av hva slags plattform man ønsker å realisere systemet på. En av fordelene 
med dette er at det gjør portabilitet til forskjellige plattformer enklere. To av flere måter å 
oppnå dette på, er enten å modellere mot en teknologinøytral virtuell maskin, eller ved å 
bruke en UML profil når man modellerer. I følge MDA Guide beskrives en virtuell maskin 
slik: En virtuellmaskin er definert som et sett av deler (engelsk: parts) og tjenester 
(communication, scheduling, naming, etc.), som er definert uavhengig av noen bestemt 
plattform, og som er realisert på plattformspesifikke måter på forskjellige plattformer.  

Den andre måten som er nevnt her er å modellere et system ved hjelp av en UML-profil. Man 
vil da ha en modell som er merket med stereotypene fra UML profilen. Dette kan for 
eksempel være tilfelle hvis man skal utvikle et system som skal være konform med ISO 
19100 serien. Ved å benytte UML profilen til ISO 19100 når man modellerer, vil man få et 
system som er uavhengig av en bestemt plattform. Denne vil da kunne realiseres på mange 
forskjellige plattformer, og sikre interoperabilitet mot andre systemer som er basert på ISO 
19100 serien.  

PSM modellen er en plattform spesifikk modell av systemet. En PSM viser hvordan et system 
spesifisert i en PIM kan realiseres på en bestemt plattform. Dette gjøres ved at en PSM 
kombinerer spesifikasjonene i PIM med detaljene om hvordan systemet bruker en spesiell 
plattform. Overgangen fra PIM til PSM kan betegnes som en transformasjon eller en 
mapping.  

 

Figur V7: Transformasjon mellom PIM og PSM  

Modellering har de siste årene blitt en viktig del av utviklingsprosessen av programvare. En 
modell framstiller en blåkopi av et system. Modeller kan omslutte detaljerte planer og mer 
generelle planer som bare ser på systemet fra et overordnet nivå. En god modell inkluderer de 
elementene som har en bred effekt, og unngår de mindre elementene som ikke er relevante for 
det gitte nivå av abstraksjon. Hvert system kan ved hjelp av ulike modeller beskrives fra ulike 
aspekt, og hver modell blir dermed en semantisk, lukket abstraksjon av systemet. Menneskets 
hjerne har begrenset evne til å forstå kompleksitet. Gjennom modellering innsnevrer vi 
problemet vi studerer ved å bare fokusere på et aspekt om gangen. En modell kan dermed 
hjelpe en utvikler til å arbeide på et høyere abstraksjonsnivå. 



  
 

  www.geointegrasjon.no 

 

Versjon 1.1  51 

VEDLEGG 6 : UML – Unified Modelling Language 

UML (Unified Modelling Language) er mye brukt som spesifikasjonsverktøy for IT-
standarder, både internasjonalt og nasjonalt. Eksempelvis benyttes UML i ISO-standardene 
ISO191xx og INSPIRE. Nasjonalt er den gjennomgående benyttet for å beskrive i SOSI-  og 
NOARK-standardene.  

UML kan benyttes på mange måter, og har mange frihetsgrader i forhold til hvordan ting kan 
spesifiseres.  I standardiseringssammenheng kreves det at UML brukes etter bestemte regler 
for å komme fram til konform beskrivelse. 

UML spesifikasjonen er utarbeidet i regi av OMG (Object Management Group). 
Spesifikasjonen ligger åpent for nedlastning på http://www.uml.org/.  

Modellering er en viktig del av ethvert spesifikasjonsarbeid. Systemets kompleksitet vil i stor 
grad være styrende for hvor kritisk kommunikasjonen mellom ulike involverte parter i 
prosjektet vil være. UML gir et felles verktøy og et felles språk til bruk mellom ulike parter i 
et spesifikasjonsprosjekt (standardiseringsarbeid). 

UML er en notasjon, en samling med symboler. UML definerer 9 ulike typer diagrammer 
hvor symbolene skal brukes. Hvert diagram representerer en spesiell måte å beskrive systemet 
på, f.eks. brukes forskjellige diagrammer til å beskrive kravene fra brukerne, systemets 
statiske og systemets dynamiske egenskaper. 

Strukturelle UML diagrammer: 

• Klassediagram – beskriver systemets struktur ved klasser, attributter og assosisasjoner 
• Komponentdiagram – beskriver hvordan systemet er oppdelt i komponenter med innbyrdes 

avhengigheter 
• Kompositt diagram – beskriver den interne strukturen for en klasse 
• Deployment diagram – beskriver hardware brukt ved implementasjon av systemet 
• Objekt diagram – beskriver et view av modellen på et bestemt tidspunkt 
• Package diagram – beskriver en logisk oppdeling av modellen i grupper med innbyrdes 

sammenhenger  

Funksjonelle UML diagrammer 

• Aktivitetsdiagram – beskriver prosessenes og funksjonenes arbeidsflyt  
• Tilstandsdiagram – beskriver tilstander i systemet 
• Use Case diagram – beskriver brukstilfeller hvor systemets funksjoner vises 

Man står fritt i å bruke de diagrammene man finner hensiktsmessig, det er ikke slik at man må 
bruke alle. Bruken av UML og diagrammene er ment som en støtte for programmeringen og 
skal forenkle utviklingen, forståelsen, analysen og designet av systemet.  

GeoIntegrasjon benytter følgende diagrammer for beskrivelse av standarden 

• Use Case diagram 
• Klassediagram 
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VEDLEGG 7 : ISO19109 Rules for Application Schema 

For å sikre at dataene blir forstått både av datamaskiner og av brukere, må datastrukturene for 
datatilgang og utveksling dokumenteres på en åpen og interoperabel måte.  

Grensesnittene mellom systemene må defineres med hensyn til data og operasjoner. Dette kan 
gjøres ved å basere modelleringen på standardiserte metoder definert av for eksempel ISO. 
ISO 19109 standarden (ISO/CD 19109, 2000) definerer prinsipper for å beskrive ”features” 
(geografiske objekter), datastrukturer og regler for opprettelse av applikasjonsskjema. 

Et applikasjonsskjema er et konseptuelt skjema for data som er påkrevd av en eller flere 
applikasjoner. Et applikasjonsskjema definerer følgende i henhold til ISO 19109 standarden: 

� Innhold og struktur for data. 
� Spesifikasjoner av operasjoner for manipulering og prosessering av data av en 

applikasjon. 

Et applikasjonsskjema inneholder full beskrivelse av et spesifikt datasett som kan inneholde 
både geografiske data og andre relaterte data. 

 Et applikasjonsskjema (informasjonsmodell) beskrevet i UML har i hovedsak to formål: 

� Den skal gi korrekt menneskelig forståelse av objekter, egenskaper, relasjoner og 
eventuelt operasjoner innenfor et fagområde. 

� Den skal være leselig av en datamaskin, for å kunne anvende automatiske rutiner i 
henhold til implementasjon, dataforvaltning og utveksling. 

ISO 19109 standarden er ikke en standard for applikasjonsskjema, men definerer i stedet 
regler for hvordan applikasjonsskjema skal etableres på konsistent måte, som også inkluderer 
definisjonen av features. Dette forenkler tilgang, prosessering, presentasjon og transformasjon 
av geografiske data mellom ulike brukere, system og lokasjoner. Reglene fra ISO 19109 er i 
relasjon til utveksling og overføring brukt av leverandører og brukere av geografiske data til 
å: 

� Bygge utvekslingsapplikasjonsskjema for utveksling av data.  
� Fortolke semantikken av det utvekslede datasett, med hensyn til innholdet til lokale 

data og strukturen på dataene. 
� Legge grunnlaget for nødvendig transformasjon mellom ulike datasett. 

Ved å følge reglene som er definert i ISO 19109 standarden ved utvikling av egne 
applikasjonsskjema vil programvare kunne utføre automatisk kodegenerering fra UML mot 
for eksempel GML skjema i tilknytning til en WFS tjeneste, en WDSL beskrivelse av en 
tilknyttet WebService, eller for applikasjonsskjema for databaseimplementasjon 
(spesifikasjon av database tabeller).   

Automatisk kodegenerering (mapping) fra et applikasjonsskjema til et annet 
applikasjonsskjema kan være svært vanskelig, eller til og med umulig hvis de to skjemaene er 
for forskjellige. Dette er en av årsakene til at det er behov for å bruke generelle regler og 
prinsipper i forbindelse med modellering av data og systemer. 

ISO 19109 gir regler for etablering av applikasjonsskjema. I disse reglene inngår også 
prinsipper for definering av ”feature”. Feature er de fundamentale enhetene for geografisk 
informasjon. En feature er en abstraksjon av den virkelige verden. Alle feature kan direkte 
eller indirekte assosieres med en posisjon relatert til jordens overflate. ISO 19109 standarden 
presenterer fire ulike aspekter for definering av features. Definisjonen eller beskrivelsen brukt 
for å gruppere features i typer. Egenskapene som assosieres til hver type. Relasjonene mellom 
typene og oppførselen av selve feature’ene. 
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Avbilding av den virkelige verden (ISO 19109) 

 

Figur V9.1: Avbilding av den virkelige verden til et geografisk datasett (fritt etter ISO 19109 side 10) 

Figuren ovenfor viser en avbilding av den virkelige verden til et geografisk datasett. 
Definisjonen av objekttyper og deres egenskaper innenfor dette applikasjonsområde, avledes 
av denne avbildingen av den virkelige verden. Objekttyper kan hentes fra, eller dokumenteres 
i en objektkatalog   

ISO 19109 uttrykker følgende anbefalinger til datamodellering av geografisk informasjon:  

The classification of real world phenomena as features depends on their significance to a 

particular universe of discourse.  

� Definere ditt interesseområde ('universe of discourse'). En må erkjenne om en virkelig 
modellerer den virkelige verden og ikke sine gamle datastrukturer, men skal benytte 
objekttyper som en kjenner igjen innenfor de respektive domener.  

� Sjekk om det allerede finnes standarder som dekker samme eller deler av 
interesseområdet. 

� Objekter med felles definisjon og samme egenskaper er kandidater for en objekttype 
(klasse). 

� Dersom en objekttype blir vag og favner mange fenomener som også har egne 
dagligdagse navn, bør denne vurderes splittet opp i henhold til disse dagligdagse 
navnene.  

� En bør først identifisere de viktigste objekttypene og beskrive disse. Mer perifere 
objekttyper vil oftest forholde seg til de mest sentrale. 

� Der samme egenskaper og roller gjentas for flere objekttyper, må en vurdere å lage 
egne datatyper, eller å opprette en supertype som flere andre objekttyper arver samme 
felles egenskaper og roller ifra.  

� Er det behov for å generalisere data, kan en benytte en ikke abstrakt supertype.  

ISO 19109 spesifiserer en generell modell for beskrivelse av geografiske objekter. Modellen 
kalles ”General Feature Modell” som forkortes GFM. GFM er en modell av konsepter som er 
nødvendige for å klassifisere en avbilding av den virkelige verden. Modellen er uttrykt i UML 
se figur nedenfor. 
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Figur V9.2:  General Feature Model (Kilde ISO 19109, s 12) 

De objektene som klassifiseres kalles objekttyper, forholdet mellom objekttyper kalles 
forhold, nærmere presisert gjennom ulike typer assosiasjoner og subtyper/supertyper. 

Objekttypene har attributter som kalles objektegenskaper. UML er et implementasjons-
uavhengig språk. Sammen med implementasjonsuavhengige datatyper (”basic data types”) 
må dette mappes mot ulike applikasjoner. Ved å modellere i samsvar med en internasjonal 
akseptert objektmodell (GFM) vil vi ha muligheter til å kunne mappe (automatiske 
kodegenerering) direkte fra UML modellen og mot GML skjema.  

I ISO 19136 standarden er reglene for mapping mellom UML og GML skjema beskrevet. 
Konseptet er at hvis dataene modelleres i tråd med anbefalingene fra ISO 19100 serien, så vil 
en ha muligheter til å følge konseptene for modelldrevet arkitektur. 

Ved å beskrive informasjonen ved hjelp av implementasjonsuavhengige skjema, kan 
implementasjon for ulike teknikker og implementasjonsmiljøer utledes direkte fra dette 
skjemaet på en automatisk måte. 

Konseptet er at alle endringer skal foretas direkte mot det implementasjonsuavhengige skjema 
og ikke mot den enkelte implementasjon. Med andre ord, alle endringer kan foretas direkte 
mot UML modellen og ikke mot selve implementasjonene. 
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VEDLEGG 8 : Generering av GML skjema fra UML modell 

GeoIntegrasjon anbefaler bruk av ShapeChange som applikasjon for automatisk generering av 
GML skjema fra en UML modell. ShapeChange programvaren er utviklet av Clemets Portele 
ved Interactive Instruments GmbH. Programvaren er gratis og kan lastes ned fra 
http://www.interactive-instruments.de/index.php?id=28&L=1 

Programvaren er beskrevet i to dokumenter (Mapping UML to GML Application Schemas, 
ShapeChange – Architecture and Description) og (Mapping UML to GML Application 
Schemas, Guidelines and Encoding Rules). 

Programvaren kan, i følge dokumentasjonen, 
generere validerbare GML skjema gitt at UML 
modellen følger definerte anbefalinger og regler fra 
ISO 19100 serien samt fra eget dokument som følger 
programvaren. 

ShapeChange aksepterer UML modeller som input i 
XMI 1.0 format, og genererer validerbare GML 
versjon 2.1.2, 3.0.1 og 3.1.1. ShapeChange er en 
partial encoding service i henhold til ISO 19118 
(ISO 19118, 2003) kapittel 9, og implementer 
”generateXMLSchema” operasjonen som beskrevet i 
standarden.  I programvaren er det en 
konfigurasjonsfil hvor en kan angi egne navn for 
stereotyper, definering av Namespaces og mapping 
av klasser til XML skjema elementer og typer. 

Konseptet er at en konfigurerer mappingen i en egen 
fil. Deretter importeres XMI fil fra UML modellen. Programmet kjørers, og hvis alt går bra 
blir det generert et gyldig GML skjema.  

ISO 19136 Annex E inneholder modelleringsregler som må følges for at det skal være mulig å 
genererer GML applikasjonsskjema ut fra en UML modell. Dvs at Annex E faktisk beskriver 
en profil av UML som må følges dersom modellen skal være et utgangspunkt for gnerering av 
GML skjema.  

Det som er gjengitt her er kun en kortversjon av disse reglene. For fullstendig beskrivelse 
samt eksempler henvises til standarden NS-EN ISO 19136:2009 Geografisk informasjon – 
geografisk markeringsspråk  

Klasser: 

• Alle klassenavn innenfor samme applikasjonsskjema (modell) skal være unike og ha 
et "NCName" som definert av W3C XML Namespaces:1999. 

• Objekttyper skal modelleres som UML klasser med stereotype <<FeatureType>>. 

• Klasser som ikke er objekttyper skal følgelig ikke stereotypes <<FeatureType>>. 

• UML klasser med stereotype <<Type>> kan ha ingen eller flere operasjoner 
egenskaper eller assosiasjoner. Operasjoner er ikke mappet til GML 
applikasjonsskjema. 

• Stereotypen  <<Abstract>> skal ikke brukes i et applikasjonsskjema fordi bruken kan 
være inkonsistent med korrekt UML-notasjon.  (I EA finnes det en egen måte å angi 
hva som er abstrakt) 
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• Alle instansierbare subtyper av abstrakte typer skal være enten objekttyper 
(stereotypet <<featureType>> eller uten stereotyping), eller datatyper. Dvs kodelister 
skal ikke subtypes av abstrakte kodelister.  

• Enumerasjoner skal modelleres som UML-klasser med stereotype  
<<Enumeration>>. 

• Kodelister skal modelleres som UML-klasser med stereotype <<CodeList>> 

• Union skal modelleres som UML-klasser med stereotype <<Union>> (som spesifisert 
i ISO 19107). 

• Alle andre datatyper skal modelleres som UML klasser med stereotype 
<<DataType>>. 

• Vedrørende bruk av UML klasser fra ISO 19100 serien med standarder henvises til 
ISO 19136 standarden for nærmere retningslinjer. 

• Multippel arv (multiple inheritance) støttes ikke ved generering av GML-skjema. 
Dette er også i tråd med ISO 19103 som sier at multippel arv bør unngås. 

Egenskaper 

• Alle UML egenskaper, objekttyper, datatyper eller ”union” skal ha et navn 
”NCName” og en type.  

• Dersom multiplisitet ikke er lik ”1” skal multiplisitet spesifiseres eksakt [dvs at all 
manglende multiplisitet tolkes som ”1” ved generering av GML skjema]. 

• En initialverdi kan spesifiseres for en egenskap med et nummer, en streng eller en 
enumerert type (enumeration + codelist) [Initialverdier er ofte benyttet i SOSI] 

• Alle UML egenskaper i en kodeliste skal ha et navn. Type informasjon skal ikke være 
satt. Ingen multiplisitet eller rekkefølge er tillatt. Initialverdi kan spesifiseres for 
dokumentere en kode i kodelista. Dersom ikke en kode er angitt benyttes verdien 
(navn) som kode i GML fila. 

• Egenskaper i en UML klasser er ikke sortert. For å ivareta et spesiell rekkefølge må 
en benytte følgende ”Tagged Value”, “sequenceNumber” (Verdi domene: integer) 

Assosiasjoner 

• Alle UML assosiasjoner skal være en assosiasjon med nøyaktig to assosiasjonsender, 
dvs vanlige assosiasjoner. Assosiasjoner mellom flere enn to klasser er tillatt i UML, 
men vil ikke støttes ved generering av GML skjema. Assosiasjonsender skal kun 
knyttes til objekttyper eller datatyper, og kan bare benytte stereotypen 
<<association>>. Manglende stereotype tolkes som <<association>>. Dersom ikke 
disse reglene følges vil ikke assosiasjoner taes med i genereringen av GML skjema. 
[merknad: i SOSI benyttes både stereotypene <<Topo>> og <<nettverk>>. Disse 
assosiasjonene er viktige for SOSI-syntaksen filer, men blir følgelig ikke tatt med i 
generering av GML skjema. Dette er bevisst, GML har egne mekanismer for å ivareta 
geometri og topologiknytninger. 

• Assosiasjoner skal ikke inneholde egenskaper. 

• Regler for assosiasjonsender: 
• Dersom en assosiasjonsende er navigerbar skal denne angis og gis et rollenavn. 

En assosiasjon uten rollenavn vil ignoreres, selv om den er navigerbar. 
• Multiplisitet skal angis. 
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• Eventuell aggregeringstype skal angis eksplisit. 
• Dersom ”target class” av en assosiasjon er en datatype, skal aggregeringstypen 

være komposisjon. 

I Enterprise Architect modelleres informasjonen (i form av et UML klassediagram) i henhold 
til reglene angitt ovenfor. Modellen eksporteres til XMI-format og transformeres videre til 
GML skjema ved hjelp av ShapeChange programvaren. Prinsippskisse for modelldrevet 
tilnærming vises nedenfor. 

 

 

Figur V10 Prinsippskisse for modelldrevet tilnærming i spesifikasjonsarbeidet. 

 

 

 

 

 


