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Pelastusautoon 
raportoiva kiinteistö –

PARK

RAKENNUSKANTA

palohälytys

LÄHTÖKOHTA: Mistä tiedoista on tulipalotilanteessa aidosti hyötyä, 
jotta taloudelliset, inhimilliset sekä välilliset vahingot minimoituvat
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PARK – PALOTURVASOVELLUKSEN TOIMINTA JA RAJAPINNAT (versio 0.2)
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Web Services –konsepti / 
(arkkitehtuuri)

SOAP (Simple Object Access Protocol)
– XML –pohjainen viestinvälitysprotokolla, joka mahdollistaa palvelujen pyynnön ja 

vastauksien vastaanottamisen verkon yli
– SOAP with Attachment lisämäärittelyt mahdollistavat myös liitetiedostojen kuten 

pohjapiirrokset siirron (http://www.w3.org/TR/SOAP-attachments)
– käytetään yleensä HTTP:n päällä
– ei ota kantaa kieleen, käyttöjärjestelmään tai ympäristöön

WSDL (Web Services Description Language)
– palvelunkuvauskieli, joka määrittelee tarjotun palvelun (parametrit, tietotyypit, portit, 

kutsuttavat metodit jne.)
– server ja client jakavat saman WSDL –määrityksen
– http://www.w3.org/TR/wsdl
– esim. SQL Server 2000 tietokannan tallennetut komentosarjat ja XML templatet

voidaan tallentaa suoraan Web serviceiksi
UDDI (Universal Description and Discovery Interface)

– palveluhakemisto, johon mahdollista rekisteröidä paloturvasovelluksen käyttämien 
järjestelmien (FM, RAJ jne.) tarjoamat palvelut

– voidaan sijoittaa palomuurin ulkopuolelle, josta muut voivat hakea palomuurin sisällä 
olevien palvelujen ”osoitteita”


