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1 Innledning
GeoIntegrasjon er et sett med standarder som spesifiserer grensesnitt for
elektronisk samhandling mellom systemer og komponenter som inngår i
geografisk relatert saksbehandling og innsyn i kommunesektoren. Standardene er
utarbeidet av leverandørene i samarbeid med Statens Kartverk og KS.
Dette dokumentet inneholder veiledning for implementering av
GeoIntegrasjonsstandardene.
All dokumentasjon av standardene ligger på
http://www.geointegrasjon.no/standard/. Der finnes det også lenke til den
komplette modellen for alle tjenestene i GeoIntegrasjon.
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2 Implementering av GeoIntegrasjons WSDL i ulike
utviklingsmiljøer
Denne veiledningen er basert på den danske OIOWSDL, spesielt kapittel "Hvordan
fremstilles OIOWSDL?" og "Hvordan anvendes OIOWSDL?" og BKXML
OIOWSDL veiledning - http://www.itst.dk/arkitektur-ogstandarder/Standardisering/standarder-for-serviceorienteretinfrastruktur/standarder-for-webservices/filer-til-standarder-forwebservices/OIOWSDL_Vejledning.pdf
For andre plattformer som BEA WebLogic, Ruby, .Net 2.0/1.1, osv se den danske
veiledningen over.
Filene som er brukt i eksemplene er fra tidlige versjoner og vil ha en annen
plassering. For oversikt over tilgjengelige filer se
http://geointegrasjon.no/standard.

Eclipse
Introduksjon

Støtte for web services i Eclipse kommer via Web Tools Projectet
(WTP), som kan finnes på http://www.eclipse.org/webtools/.
WTP bruker Axis 1.3 for å generere kode.
Klientkodestubb

Generering av klientkodestubb følger veiledningen her:
http://www.eclipse.org/webtools/jst/components/ws/1.5/tutorials/WebServiceClie
nt/WebServiceClient.html.
Servicekodestubb

På serversiden følges denne veiledning for å implementere servicekodestubb
http://www.eclipse.org/webtools/jst/components/ws/1.5/tutorials/TopDownWebS
ervice/TopDownWebService.html
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.NET 3.0
Introduksjon

.NET Framework version 3.0 inneholder Windows Communication Framework
(WCF). WCF har sitt eget program for kodegenerering ut fra en WSDL ved navn
svcutil.exe. Servicekode- og klientkodegenerering kan gjøres på samme måte.
Resultatet er både et interface og klasser, som implementerer de forskjellige
meldinger, som kommuniseres. Disse elementer kan anvendes både til klientkode og
servicekode utvikling.
Referansedokumentasjon for svcutil.exe: http://msdn2.microsoft.com/enus/
library/aa347733.aspx
svcutil.exe ligger
microsoft.com.

i Windows SDK-pakken, som kan lastes ned fra

Til forskjell fra wsdl.exe fra hhv. .Net 1.1 og .Net 2.0 kan svcutil.exe løse
wildcards, så den komplette liste av XSD-filer kan refereres som *.xsd.
Kjør evt.
disco.exe
d:\geointegrasjon\Plan\Basis\Xml\Wsdl\20100615\giPlanBasis20100615.ws
dl

- det vil laste ned alle xsd-filer.
Klientkodestubb

Klientkodestubbene kan skapes på to måter, enten vha. svcutil.exe eller fra Visual
Studio.
Da XSD-filene i eksemplet refereres relativt som ../gixxxxx.xsd
forventes det, at det eksisterer to mapper kaldt xsd og wsdl, og at hhv. alle XSDfilene og WSDL-filen ligger i de to respektive mapper.
Hvis de lages vha. svcutil, er fremgangsmåten helt analogt med den for .Net
2.0. Fra XSD-mappen kjøres:
svcutil.exe giPlanBasis20100615.wsdl *.xsd

Den andre mulighet er å skape klientkodestubbene direkte fra Visual Studio:
1. Legg WSDL-filen og XSD-filene på en webserver.
2. I Solution Explorer, høyreklikk på projektet og velg Add Service
Reference

3. Tast inn URL til WSDL-filen
4. Tast inn ønsket namespace i Web Reference Name
5. Add Reference
Klienten kan nå brukes som følger:
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PlanRegBasisClient service = new PlanRegBasisClient();
Matrikkelnummer type = new Matrikkelnummer();
type.kommunenummer = "0101";
type.gaardsnummer = 1;
type.bruksnummer = 2;
Console.WriteLine(service.FinnPlanerForMatrikkelenhet(type));

Bruk av klienten mot et annet endepunkt enn opprinnelig kan gjøres med:
PlanRegBasisClient client =
new PlanRegBasisClient(new BasicHttpBinding(),
new EndpointAddress
("http://10.0.0.2:8080/axis2/services/PlanBasis"));

Versjon 0.96

7

www.geointegrasjon.no

Evt. slik.... disco + svcutil
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Servicekodestubb

Det er ikke en serverinterface opsjon til svcutil.exe. I stedet skrives en klasse,
som implementerer PlanregBasis interfacet, som ble generert under klient-delen.
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3 Kontroll av WSDL og XSD
Det er et krav at WSDL skal følge WS-I Basic Profile 1.1 for breiest mulig
verktøystøtte (http://www.ws-i.org/default.aspx og http://www.wsi.org/Profiles/BasicProfile-1.1.html )
En kan kontrollere WSI Compliance ved å bruke SOAPUI(lastes ned gratis fra
http://www.soapui.org/).

Sjekk om det er feil i rapporten. Feil fikses før en går videre. Rapporten
vedlegges egenerklæring for godkjennelse.
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