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1 Indledning 
Dette notat beskriver en politik til at identificere versioner og udgaver af WSDL specifikationerne for Core 

User Library Registry tjenesten (CULR). 

Forslaget er udarbejdet af Poul Henrik Jørgensen PHJ (at) Portia.dk i forlængelse af præsentationen af CULR 

specifikationerne ved danZIG mødet 19. januar 2012. 

Den nævnte præsentationen af CULR med henvisninger til de tilsvarende formelle wsdl specifikationer er 

bl.a. tilgængelig fra Kulturstyrelsen: http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig50-bilagG.pdf  

Nærværende revision af dette notat dateret 22. februar 2012 er version 1 udgave 1 (R1.1) 

2 Baggrund 
Den planlagte CULR tjeneste er en web service, som bl.a. giver adgang til oplysninger om biblioteksbrugeres 

tilknytning til forskellige biblioteker i Danmark.  Denne tjeneste er potentielt relevant for et større antal 

biblioteker og andre institutioner med lokale systemer, som skal kommunikere med CULR tjenesten.  

CULR tjenesten forventes at fungere og blive videreudviklet i mange år. Det er derfor nødvendigt at 

fastlægge en hensigtsmæssig metode til at identificere forskellige versioner af CULR tjenesten i relation til 

eksisterende og nye klientsystemer, der skal anvende CULR. 

De formelle specifikationer for CULR tjenesten anvender det såkaldte Web Services Specification Language 

(WSDL).  Den foreslåede politik for angivelse af versionsændringer er derfor udformet i relation til WSDL.  

http://biblstandard.dk/danzig/doc/danzig50-bilagG.pdf
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3 Ændringstyper 
I forbindelse med ændringer til en web service som CULR skelnes mellem bagudkompatible og ikke-

bagudkomatible ændringer af den tekniske grænseflade til tjenesten. 

Bagudkompatible ændringer defineres som udvidelser, der tillader eksisterende klientsystemer at 

fortsætte med at anvende de tidligere funktioner uden tilpasning af klientsystemet. Imidlertid kræves 

normalt tilpasninger af klientsystemer, hvis disse skal udnytte de nye ændrede funktioner.  

Bagudkompatible ændringer inkluderer eksempelvis tilføjelser af ekstra funktioner eller datatyper. 

Ikke-bagudkompatible ændringer defineres som ændringer, der forhindrer eksisterende klientsystemer i at 

anvende den ændrede tjeneste; dvs. kræver tilsvarende tilpasninger af klientsystemet.   

Ikke-bagudkompatible ændringer er eksempelvis:  

 at fjerne eller omdøbe en eksisterende funktion 

 at tilføje, fjerne eller ændre parametre til en eksisterende funktion 

 at ændre opbygningen eller betydningen af en eksisterende sammensat datatype 

Bagudkompatible udgaver af en webservice opfattes som mindre revisioner af tjenesten, medens ikke-

bagudkompatible ændringer af en webservice kan opfattes som en helt ny version af tjensten. 

4 Revisionsnumre 
En ikke-bagudkompatibel variant af webtjenesten kaldes en version.  

En bagudkompatibel variant kaldes en udgave. 

Det tilstræbes at angive versionsoplysningerne på en sådan måde, at WSDL specifikationerne for forskellige 

udgaver af samme version er bagudkompatible. 

Versioner nummereres med fortløbende heltal. 

En given version kan have flere underordnede bagudkompatible udgaver, som nummereres med 

fortløbende heltal for den givne version. 

Et revisionsnummer består af versionsnummer plus udgavenummer: 

 Version 1: v1 eller v1.0 

 Version 2 fjerde udgave: v2.4  

 Version 3 anden udgave: v3.2 

5 WSDL Kontraktnavne 
Versionsnummeret (men ikke udgavenummeret) angives som del af navnet på  targetNamespace for 

tjenestens såkaldte wsdl contract, eksempelvis version 3: 
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<wsdl:definitions name="CulrServiceV3" 

targetNamespace="http://biblstandard.dk/CULR/contract/CulrServiceV3/"  

Alle kompatible udgaver af samme givne version identificeres altså med det samme targetNamespace.  

6 WSDL Grænsefladenavne 
Hver ny udgave af service grænsefladen (wsdl portType) navngives med det fulde revisionsnummer 

inklusive versionsnummeret og udgavenummeret; eksempelvis grænseflade (portType) version 3 udgave 

12: 

<wsdl:portType name="ICulrServiceV3r12"> 

En given wsdl servicekontrakt version kan indeholde flere udgaver af grænseflade (wsdl portType) 

specifikationer. 

Nye tilpassede klientsystemer kan således referere til den tilsvarende nye udgave af grænsefladen 

(portType), medens ældre klientsystemer fortsat kan referere tidligere udgaver af grænsefladen. 

7 WSDL Servicenavne 
Man bør definere en ny WSDL service svarende til hver udgave af en grænseflade (wsdl portType). 

En service udgave bør navngives på samme måde som den tilsvarende grænseflade udgave; eksempelvis 

service version 3 udgave 12: 

<wsdl:service name="CulrServiceV3r12"> 

De foregående udgaver af servicespecifikationer for en given version af service kontrakten bør ligesom de 

tilsvarende grænsefladespecifikationer bevares af hensyn til eksisterende klientsystemer. 

8 WSDL Funktionsnavne 
Navnene på funktioner (wsdl operation) kan vælges frit og behøver ikke afspejle version eller 

udgavenummer. 

Information om version og udgave for en funktion bør fremgå af navnet på den tilsvarende grænseflade 

(wsdl portType). 

Evt. ændringer af en eksisterende operation bør behandles som en ny version af servicekontrakten – ikke 

blot en ny udgave af den eksisterende version. 

9 WSDL Typenavne 
Hver ny udgave af tjenestens datatyper (wsdl types) identificeres ved et targetNamespace  med det fulde 

revisionsnummer inklusive versionsnummeret og udgavenummeret. 
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En given version af wsdl servicekontrakten kan indeholde flere sæt af datatyper svarende til kompatible 

udgaver; eks. typer for version 3 udgave 12 plus ekstra typer for version 3 udgave 13: 

<wsdl:types> 
<xsd:schema 
targetNamespace="http://biblstandard.dk/CULR/types/CulrServiceV3r12/Imports"> 
  <xsd:import schemaLocation=”http://xxxx” 
  namespace="http://biblstandard.dk/culr/types/CulrServiceV3r12/"/> 

<xsd:schema targetNamespace="http://biblstandard.dk/CULR/types/CulrService-v3-
13/Imports"> 
  <xsd:import schemaLocation=”http://yyyy” 
  namespace="http://biblstandard.dk/CULR/types/CulrServicerV3r13/"/> 

</wsdl:types> 

 

Det er praktiskt at anvende tilsvarende navne for namespaces i importerede skemaer (jf. ovenstående 

eksempel) medmindre, at de importerede skemaers namespaces fastlægges i andre sammenhænge. 

10 WSDL Meddelelsesnavne 
Navnene på funktionsparametre (WSDL message name) kan vælges frit og behøver ikke referere til version 

eller udgave. 

Information om version og udgave for en given funktionsparameter (wsdl message) bør fremgå af navnet 

på targetNamespace for de tilsvarende datatyper (WSDL types). 

 

http://xxxx/
http://yyyy/

