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ALKUSANAT 

 

Kiitokset läheisille, sukulaisille, ystäville ja työtovereille tuesta ja kannustuksesta tämän 

diplomityön valmiiksi saattamiseksi. Kiitokset työn tarkastajille ja ohjaajalle. 

 

Erityisesti haluan antaa tunnustusta CGI:lle mielenkiintoisesta ja ainutlaatuisesta 

toimintaympäristöstä, jossa yhdistyvät laaja-alaisesti eri teknologia-alustat, näiden välinen 

kommunikaatio ja eri osa-alueiden asiantuntijuus. Nämä kaikki yhdessä mahdollistivat 

tämän diplomityön tekemisen. 

 

Tämän työn valmistumisen myötä päättyy osaltani myös yksi elämänvaihe akateemisen 

opiskelun saralla. Opiskelu LUT:ssa on ollut haasteellista ja samalla myös todella antoisaa. 

Opiskeluista olen saanut monet eväät, jotka ovat antaneet laajan ja vahvan pohjan työelämää 

varten. Jotkut saattavat opiskelujensa aikana pohtia, että tietyt asiat tuntuvat kaukaisilta tai 

abstrakteilta. Näille asioille voi kuitenkin myöhemmin löytyä yllättävistäkin paikoista 

sovelluspintaa. Tärkeää on siis pitää mieli avoinna ja myös valjastaa ennakkoluuloton, mutta 

samalla kriittinen asenne oppimiseen. Oppiminen on jatkuva prosessi, joka ei pääty 

valmistumisen myötä. Tämän vuoksi oppimisesta kannattaa tehdä itselleen mieluisa ja 

tehokas prosessi. Jokainen on itse paras asiantuntija tunnistamaan juuri ne yksilölliset 

piirteet, joiden kautta pystyy hahmottamaan ja löytämään juuri itselleen sopivimmat keinot 

ja tavat. 

 

Valmistumisen jälkeen jää taakse opiskelijaelämä. Muistot, suhteet ja opittu asia kuitenkin 

säilyvät. Tulevaisuus näyttää mitä muita ikimuistoisia asioita on vielä luvassa. 

 

- Juuso 
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WSA  Web Service Adapter 
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YVR  Yhteinen vahinkorekisteri  
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1 JOHDANTO 
 

Tässä osiossa esitetään työn taustat, rajaukset ja rakenne. 

 

1.1 Tausta 
 

API (Application Programming Interface) eli ohjelmointirajapinta mahdollistaa eri 

sovellusten keskinäisen viestittelyn ja tietojen vaihdon. [1] API-käsite ei ota kantaa 

tiedonsiirtoprotokolliin, mutta etenkin ulkoisessa tiedonvaihdossa puhutaan yleensä Web 

Service Apeista, jotka ovat verkossa olevien palvelujen ohjelmointirajapintoja. Web Service 

Apien välinen kommunikaatio tapahtuu HTTP (Hypertext Transfer Protocol) / HTTPS 

(Hypertext Transfer Protocol Secure) tiedonsiirtoprotokollia käyttäen. Web Service 

protokollia ovat REST (Representational State Transfer) ja SOAP (Simple Object Access 

Protocol). [2] 

 

API-taloudessa organisaation digitaaliset palvelut ja voimavarat tarjotaan hallitusti API-

julkaisujen kautta. [3] API-taloudella varaudutaan jatkuvaan muutoksen tarpeeseen, jota 

ovat viime aikoina ylläpitäneet muun muassa jatkuva digitalisointi, palvelujen mobilisointi 

ja asiakastarpeiden muutokset. API-taloudella organisaatiot haluavat pysyä ketterinä ja 

pystyä nopeasti reagoimaan tuleviin muutostarpeisiin. API-talouteen siirtymisen taustalla on 

myös tarve julkaista palveluja ulkoisille toimijoille sekä myös näiden ulkoisten toimijoiden 

omien palvelujen hyödyntäminen, mikä luo uusia kasvumahdollisuuksia liiketoiminnalle. 

[4] API-talouden kanssa käsi kädessä kulkee myös SOA (Service Oriented Architecture) eli 

palvelukeskeinen arkkitehtuuri, joka tarjoaa arkkitehtuuriset mallit luomaan löyhästi 

toisiinsa kytkettyjä ja uudelleenhyödynnettäviä rajapintoja. [5] 

 

API-testaus on ohjelmistotestauksen muoto, jossa testataan API-julkaisuja suoraan 

viestikerroksen kautta hyödyntäen eri työkaluja. API-testaukseen ei yleensä kuulu 

käyttöliittymäsovelluksen kautta testaaminen. Testauksen tarkoituksena on varmistaa API-

julkaisujen riittävä laatutaso toiminnallisuuden, luotettavuuden, suorituskyvyn ja 

tietoturvallisuuden osalta. [6] [7] API-testausta pidetään potentiaalisena kandidaattina 

testausautomaatiota silmällä pitäen johtuen API:en keskeisestä osasta sovelluslogiikkaa. 

Käyttöliittymäsovelluksiin verrattuna API-testien ylläpito voi olla myös vaivattomampaa 
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johtuen API:en pysyvämmästä ja vakaammasta luonteesta verrattuna 

käyttöliittymäsovelluksiin, joihin voi tulla paljon muutoksia tiheälläkin aikavälillä. [8]  

 

Eri testausvaiheiden järkevällä automatisoinnilla ja määrätyllä automatisointiprosessilla on 

mahdollista saavuttaa nopeusetuja ja laatuparannuksia eri testausvaiheissa. 

Testausautomaatiolla voidaan jouduttaa etenkin isojen kokonaisuuksien regressiotestausta. 

Regressiotestauksella tarkoitetaan testausta, jossa varmennetaan sovelluksen nykyinen 

toiminta niiltä osin, joihin muutoksen ei olisi pitänyt koskea. [9]  

 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset   
 

 

Tässä diplomityössä tunnistetaan nykyaikaisia hyväksi osoitettuja käytäntöjä ja malleja, 

jotka sopivat integraatiotestaukseen ja erityisesti API-testaukseen / rajapintatestaukseen. 

Näitä tunnistettuja käytäntöjä peilataan nykyiseen toimintaympäristöön ja tunnistetaan 

kehityskohteita nykyisiin toimintatapoihin, prosesseihin ja työkaluihin. Työssä pureudutaan 

nykyiseen toimintaympäristöön ja sen jo tunnistettuihin ongelmiin ja pullonkauloihin 

testauksen eri vaiheissa. Tavoitteena on luoda malli, jonka pohjalta voidaan luoda 

toimintasuunnitelma nykyisen API-testauksen sovelluskehyksen ja prosessien 

parantamiseksi. 

 

Lisäksi työssä tutkitaan edellytykset ja mahdollisuudet suorituskykytestauksen ja erityisesti 

rajapintasuorituskykytestauksen automaatiolle. Suorituskykytestauksessa korostuvat 

toiminnallisuuden automatisoinnin lisäksi myös suorituskyvyn monitorointi eri kerroksissa 

sekä erilaisten kuormitusskenaarioiden testiaineiston haku, suoritus, ylläpito ja raportointi 

sekä tulosten analysointi.  

 

Pääpainona on etenkin Progressin AppServer protokollaan perustuvat OpenEdge rajapinnat 

ja näiden testauksen kehittäminen. Progressin protokollan testausta varten ei ole saatavilla 

valmiita valmistajan toimittamia testaustyökaluja ja käytössä oleva nykyinen testaustyökalu 

on toteutettu Progressin OpenEdge teknologialla, rakennettu nykyisen järjestelmän päälle ja 

tarkoitettu vain yksittäisten manuaalitestien ajamiseen. Progress OpenEdge pohjaisuudesta 

johtuen nykyistä työkalua on hankala integroida muiden sovellusten käytettäväksi. 
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Tutkimuksen kohteena ovat nykyisten Web Service testaustyökalujen 

laajennusmahdollisuudet koskien Progress OpenEdge pohjaisia rajapintoja. Tavoitteena on 

luoda malli ja prototyyppi Progress OpenEdge pohjaisten rajapintojen testauksen 

automaatiolle toiminnallisen testauksen ja suorituskykytestauksen osalta, mutta samalla 

myös pyrkiä tunnistamaan malleja ja kehityskohteita, joita voidaan hyödyntää yleisesti API 

/ rajapintatestauksessa. 

  

Työssä voidaan sivuta myös käyttöliittymäpuolen testausta, jos käyttöliittymäpuolen 

testauksesta on otettavissa rajapintatestaukseen sopivia käytäntöjä. Pääpaino on kuitenkin 

rajapintatestauksen kehittämisessä painottuen nykyiseen OpenEdge pohjaiseen 

ympäristöön. 

 

1.3 Työn rakenne 
 

Työn rakenne jakautuu seuraaviin osa-alueisiin: 

 

• Kirjallisuuskatsaus nykyisiin toimiviin testausautomaatiokäytöntöihin  

• Toimintaympäristön esittely 

• Kehittämismallin suunnitteleminen 

• Progress OpenEdge protokollatestauksen kehittämissuunnittelu ja toteutus 

• Suorituskykytestausautomaatio 

• Tulokset ja johtopäätökset 
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2 TESTAUSAUTOMAATIO JA SEN MALLIT 
 

Tässä osiossa esitetään testausautomaatio konseptina, luodaan käsitys siitä mikä on 

teoriatasolla ihannetilanne ja mitkä käytännöt edesauttavat tähän tilanteeseen pääsyä. 

 

Arnon Axelrod esittää teoksessaan ”Complete Guide to Test Automation” 

testausautomaatiolle seuraavan korkean tason määritelmän: ”Ohjelmien hyödyntämistä 

toisten ohjelmien testauksen tukena”. Axelrod toteaa, että testausautomaatio on laaja käsite 

ja sille ei ole mielekästä keksiä yhtä formaalia määritelmää vaan konseptia on tarkasteltava 

eri näkökulmista. [10] 

 

Testausautomaatio korostuu tapauksissa, joissa on tarpeen toistaa aiemmin tehtyjä testejä 

useasti. Yritykset ja organisaatiot ovat siirtymässä massiivisista kerran toteutettavista 

vesiputousmallin projekteista ketteriin julkaisumalleihin. Ketterien julkaisumallien piirteenä 

on tiheät julkaisusyklit, joissa ohjelmistoa kehitetään inkrementeittäin, mikä luo jatkuvan 

tarpeen regressiotestaukselle, jossa varmistetaan ohjelmiston nykyinen oikea toiminta 

muuttumattomien järjestelmäosien osalta. [10] 

 

Axelrod esittää kirjassaan seuraavat potentiaaliset hyödyt testausautomaatiolle: 

• Ohjelmistotestaukseen käytetyn ajan ja kustannusten pienentäminen etenkin 

regressiotestauksen osalta 

• Virheiden havaitseminen aikaisemmassa vaiheessa, jolloin niiden korjaaminen ja 

juurisyyselvittely on helpompaa 

• Järjestelmän monimutkaistuessa testausautomaatiolla pystytään vaikuttamaan 

siihen, että testaukseen käytetyt resurssivaateet eivät kasvaisi samassa suhteessa 

kompleksisuuden kasvuun nähden 

 

Mitä enemmän järjestelmää laajennetaan, sitä monimutkaisempi siitä tulee. Axelrod esittää 

kaksi erilaista monimutkaisuuden tasoa, jotka esiintyvät kehitettävässä järjestelmässä: 

1. Luonnollinen monimutkaisuus (”Inherent complexity”)  

2. Ylimääräinen monimutkaisuus (”Accidental complexity”)  
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Ensimmäinen niin kutsuttu luonnollinen monimutkaisuus on järjestelmän luonnollinen osa, 

joka lisääntyy järjestelmän kehittyessä ja kasvaessa. Luonnollinen monimutkaisuus on 

kiinteä osa järjestelmää ja sen toteuttamaa liiketoimintalogiikkaa. [10] 

Ylimääräinen monimutkaisuus puolestaan esiintyy lisänä järjestelmän luonnollisen 

monimutkaisuuden päälle. Ylimääräinen monimutkaisuus johtuu useimmiten 

huolimattomasta suunnittelusta ja liian kiireellisestä ominaisuuksien toteutuksesta 

järjestelmään. Ylimääräinen monimutkaisuus on asia, johon voidaan vaikuttaa huolellisella 

teknisellä suunnittelulla. Lisäksi ylimääräistä monimutkaisuutta on myös mahdollista 

vähentää jälkikäteen refaktoroinnilla. Refaktoroinnissa sisäistä järjestelmätoiminnallisuutta 

parannetaan ja selkeytetään ilman, että järjestelmän ulospäin näkyvä käyttäytyminen 

muuttuu oleellisesti.  [10] 

 

Järjestelmän monimutkaisuus, johtuu se sitten luonnollisesta tai lisätystä 

monimutkaisuudesta, heijastuu siihen kuinka kallista ja aikaa vievää uusien ominaisuuksien 

ja lisäysten toteuttaminen järjestelmään on. Testaukseen ja bugien korjaukseen kuluva aika 

on suora seuraus järjestelmän monimutkaisuudesta. [10] Lähtökohtaisesti tavoitteena on 

pitää uusien ominaisuuksien lisäysten kustannukset mahdollisimman vakiona tai jopa 

pienentää näitä kustannuksia, vaikka järjestelmä yhä monimutkaistuu uusien kehitystöiden 

ja ominaisuuksien lisäysten myötä. Testauksessa yksi ratkaisu tähän tavoitteeseen on 

ylläpitää jatkuvasti järjestelmälisäysten myötä kasvavaa regressiotestipatteria, jonka 

ajamisen ja ylläpidon kustannukset pyritään pitämään lähellä vakiota. Keino saavuttaa tämä 

kustannustavoite on testauksen automaatio. [10] 
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Oheiset kaaviot esittävät järjestelmäkompleksisuuden käyttäytymistä toimintamallissa, jossa 

järjestelmäkomponenteissa suoritetaan säännöllistä refaktorointia.             

 

Kuva 1. Refaktoroinnin vaikutus järjestelmäkompleksisuuteen [10, s10] 

 

Refaktorointi yhdessä testausautomaation kanssa auttaa pitämään järjestelmän 

monimutkaisuustason hallinnassa ja siten myös pitämään uusien ominaisuuksien 

lisäämiskustannukset mahdollisimman pieninä. Kuitenkin myös refaktorointi itsessään on 

muutos järjestelmään ja voi tuoda mukanaan virheitä, joiden havaitsemiseen tarvitaan 

testausta aina refaktorointiprosessin jälkeen. [10, s10] 

 

Oheinen Axelrodin esittämä kaavio havainnollistaa testausautomaation roolia eri 

ohjelmistokehitysvaiheiden ja toimintaympäristön lomassa: 

 

Kuva 2. Testausautomaatio kytkeytyy läheisesti useisiin ohjelmistokehityksen osa-

alueisiin [10, s11] 
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Axelrod toteaa, että testausautomaatio on kaksisuuntaisessa vuorovaikutuksessa itsestään 

selvän laadunvarmistuksen lisäksi myös arkkitehtuurin, liiketoimintaprosessien, 

organisaatiorakenteen ja jopa myös toimintakulttuurin kanssa. Jokaisella edellä kuvatulla 

osa-alueella on vaikutus testausautomaatioon, mutta myös testausautomaatiolla on 

mahdollista edesauttaa positiivisia muutoksia mihin tahansa näistä osa-alueista. Axelrodin 

kokemuksen mukaan usein asiakkaat tarvitsevat konsultointia ongelmissa, jotka ilmenevät 

teknisellä tasolla, mutta tarkemman analyysin jälkeen juurisyyt ongelmalle voivatkin olla 

yhdessä tai useammassa muussa ohjelmistokehitykseen vaikuttavissa osa-alueissa. 

Muun muassa toimintakulttuuri on tärkeässä osassa ja jos organisaatiolla on hallussa niin 

kutsuttu jatkuvaan kehitykseen tähtäävä toimintakulttuuri, on asioiden edistäminen 

huomattavasti helpompaa ja tällä on myös positiivisia vaikutuksia testausautomaatioon. 

Vaikka toimintakulttuurissa olisikin parantamisen varaa, on jo näiden parannuskohteiden 

tunnistaminen ensimmäinen askel kohti parempaa. [10, s11] 

 

Axelrod esittää seuraavan yksinkertaisen rakenteen testausautomaatiolle: 

1. Toimintojen nauhoittaminen 

2. Nauhoitettujen toimintojen toistaminen 

3. Virheiden havaitseminen 

 

Toimintojen nauhoittamisella ja toistamisella tarkoitetaan käyttäjän tekemien 

järjestelmätoimintojen tallentamista tekniseen muotoon, josta ne ovat uudelleen 

toistettavissa. Toimintojen nauhoittaminen voi olla esimerkiksi suorien 

käyttöliittymäsyötteiden nauhoitus tai käyttäjän käyttöliittymäsyötteistä epäsuorasti 

aiheutuvan kommunikaatioliikenteen nauhoittaminen. Esimerkiksi WWW-sovelluksissa 

http kutsujen nauhoitus. Nauhoitettuja toimintoja automaattisesti toistamalla voidaan 

jäljitellä järjestelmän käyttöä oikeassa käyttötilanteessa. [10, s13] 

 

Axelrod toteaa, että virheiden havaitseminen on hankalin osa-alue testausautomaatiossa [10, 

s14]. Kun ihminen huomaa testatessaan mielestään poikkeavaa tai muulla tavalla 

merkittävää järjestelmäkäyttäytymistä, hän tekee asiastaan testaushavainnon. Havainnosta 

riippuen voi olla hyvinkin helppo todeta onko havainto merkki järjestelmän virheestä vai 

ominaisuudesta. Jos asiassa on epäselvyyttä, voidaan parhaassa tapauksessa tukeutua 

ajantasaiseen järjestelmädokumentaatioon tai teknisiin määrittelyihin, joissa on tarkasti 
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kuvattu järjestelmän toimintamallit ja näiden avulla selvittää asian laita. Viime kädessä on 

yleensä mahdollisuus tukeutua projektiryhmään ja sen asiantuntijoihin asianlaidan 

selvittämiseksi. Automaattitesteillä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta suoraan lukea tällaista 

dokumentaatiota tai tukeutua projektiryhmän apuun. Automaatiotesteillä halutaan löytää 

mahdolliset järjestelmäpoikkeavuudet, mutta samalla välttää turhat väärät hälytykset. Tämän 

vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että testeille voidaan määrittää tarkat kriteerit läpäisyn 

suhteen. 

 

Axelrod varoittaa teoksessaan liian löyhistä kriteereistä automaatiotestien läpäisylle sekä 

liian yleisluontoisista testeistä, jotka eivät ota huomioon kontekstia vaan orjallisesti 

noudattavat nauhoitettua kaavaa. Axelrodin mukaan tämä voi johtaa siihen, että kaikenlaiset 

pienetkin muutokset ohjelmiin rikkovat nauhoitetut testit ja testauspuolella nämä testit 

joudutaan korjaamaan suorittamalla uudelleennauhoitusprosessi. Jatkuva korjaustarve ja 

uudelleennauhoitus voi tulla työläämmäksi kuin samojen tapausten ajaminen manuaalisesti. 

[10, s15] 

 

Axelrodin esittämä testausautomaation korkean tason rakenne täydennettynä näillä 

huomioilla: 

1. Toimintojen nauhoittaminen 

2. Nauhoitettujen toimintojen toistaminen 

a. Toistoajankohta 

i. Manuaalinen 

ii. Säännöllinen 

iii. Asennukseen sidottu 

3. Virheiden havaitseminen 

 

Axelrodin mukaan ideaalitilanteessa automaatiotestien toistaminen pitäisi saada sidottua 

koodimuutosten asennusajankohtaan, jolloin saadaan testit suoritettua ja mahdolliset 

testihavainnot nostettua esiin mahdollisimman pian. [10, s16] Tämä ideaalitilanteen konsepti 

tunnetaan termillä CI (Continuous Integration), joka tarkoittaa jatkuvaa integraatiota. 

Jatkuvan integraation saavuttaminen suorilta käsin on kuitenkin haastavaa etenkin lyhyellä 

aikavälillä toimintaympäristössä, jossa ei ole aiempaa toimintakulttuuria 

testausautomaatiolle.  
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Tämän vuoksi on syytä miettiä inkrementaalista lähestymistapaa, jossa voidaan aloittaa 

helposti saavutettavista asioista ja osaamisen ja tietotaidon karttuessa kehittää menetelmiä 

ja toimintatapoja kohti ideaalitilannetta. 

 

Oheisessa taulukossa on Axelrodin huomioiden perusteella hahmoteltuna eri 

toistoajankohdan tasot inkrementaaleittaisiin tasoihin ryhmiteltyinä: [10, s16] 

 

Taulukko 1. Automaatiotestauksen toistoajankohdan tasot hahmoteltuna 

Taso Piirteet 

I 
Manuaalinen 

automaatiotestien 
suorituksen 

aktivointi 

Kuvaus 

Automaatiotestit aktivoidaan manuaalisesti tarpeen mukaan. 

Huomiot 

• Testien lukumäärästä, rakenteesta ja teknologiaratkaisuista 
riippuen aktivointi voi olla aikaa vievää. 
• Ei saada välitöntä palautetta ja mahdollinen virhe voi siten 
vaikuttaa muuhun käynnissä olevaan testaukseen  
• Aina ei ole resurssia saatavilla, jolla on mahdollisuus aktivoida 
testit tarvittaessa 
• Etenkin kehitystyön ollessa intensiivistä, voi osapuolten 
kommunikoinnissa tulla katko ja testejä jäädä suorittamatta 

II 
Automaatiotestien 

säännöllinen 
suoritus 

Kuvaus 

Automaatiotestit suoritetaan säännöllisesti tietyin intervallein. 

Huomiot 

• Saadaan säännöllistä dataa testauskohteen ja testiympäristön 
tilasta 
• Ei saada välttämättä välitöntä palautetta ja mahdollinen virhe 
voi siten vaikuttaa muuhun käynnissä olevaan testaukseen  

III 
Asennukseen 

kytketty 
automaatiotestien 

aktivointi 

Kuvaus 

Automaatiotestit suoritetaan välittömästi asennuksen jälkeen. 

Huomiot 

• Saadaan välitön palaute 
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Ohjelmistotestaukselle on olemassa teoriatasolla erilaisia testausautomaatiokehysmalleja 

(”framework”). Testausautomaatiokehystä voidaan pitää rakennusalustana, joka tarjoaa 

suoritusympäristön testausautomaatioskripteille. Testausautomaatiokehyksen kautta 

voidaan tehokkaasti kehittää, suorittaa ja ylläpitää automaatiota. Testausautomaatiokehys 

tarjoaa suuntaviivat, joita seuraamalla saadaan määrämuotoisella tavalla ratkottua jokin 

tietty ongelma. [11] 

 

Smartbear ja Software Testing Help esittävät seuraavia jakoluokkia 

testausautomaatiokehyksille [11] [12]:  

 

 

 

 

Kuva 3. Testausautomaatiokehykset Smartbearin ja Software Testing Helpin tarjoamien 

mallien perusteella kuvattuina [11] [12] 

 

Suoraviivainen automaatiokehys (”Linear Automation Framework”) on yksinkertaisin 

kehyksistä ja vastaa Axelrodin esittämää yksinkertaistusta testausautomaatiosta. Kyseessä 

on suoraviivainen nauhoita ja toista tyyppinen malli, jossa testiaineisto on kovakoodattu. 

Kovakoodauksella tarkoitetaan arvojen upottamista lähdekoodiin. [11] Kovakoodauksen 

vastakohtana on arvojen hakeminen ajonaikaisesti esimerkiksi ulkoisesta 

konfiguraatiotiedostosta. [13] Tämän testausautomaatiokehyksen mukainen automaatio on 

nopea toteuttaa ja suorittaa, mutta uudelleenkäyttöarvo on vähäinen. [11] 

 

Moduuliperusteisessa automaatiokehyksessä (“Modular Based Testing Framework”) 

testattava kokonaisuus on jaettu erillisiin moduuleihin. Moduuleille tehdään omat skriptit, 

jotka yhdistämällä hierarkkisesti saadaan testauksessa katettua isompi kokonaisuus. 

Testiaineisto on kuitenkin yhä kovakoodattua, koska moduulit suoritetaan toisistaan 

riippumatta. 

T    A         
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Kuva 4. Modular Based Testing Framework [11] 

 

Kirjastoperusteinen automaatiokehys (“Library Architecture Testing Framework”) on 

laajennus moduuliperusteiseen automaatiokehykseen nähden. Yhteiset toiminnallisuudet on 

paketoitu yleiskäyttöisiin kirjastoihin, joiden kautta uudelleenkäyttö on helpompaa. 

Testiaineisto on yhä kovakoodattu skripteihin. [12] 

 

Kuva 5. Library Architecture Testing Framework [11] 

 

Dataperusteisessa automaatiokehyksessä (”Data-Driven Framework”) testiaineisto on 

eroteltu skriptien logiikasta. Tämä tarkoittaa sitä, että testiaineisto voidaan säilöä ulkoisiin 

datalähteisiin, jotka voivat olla muun muassa Excel-dokumentteja, tekstitiedostoja, CSV-

tiedostoja (Comma Separated Values), tietokantatauluja yms. Skriptit hakevat testiaineiston 

näistä ulkoisista lähteistä ja niin datasisältöjä kuin skriptejä voidaan muuttaa toisistaan 

riippumatta. Tämä mahdollistaa huomattavasti laajemman uudelleenkäytettävyyden 

aiemmin esiteltyihin malleihin nähden. [12] 

 

Kuva 6. Data-Driven Framework [11] 
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Avainsanaperusteisessa testausautomaatiokehyksessä (”Keyword-Driven Framework”) 

Testattava toiminnallisuus paketoidaan avainsanoihin, jotka määrittävät testattavan 

toiminnallisuuden. Avainsanoja taulukoimalla voidaan määrittää suoritusjärjestykset ja siten 

myös määrittää se mitä testataan. Tämän voidaan nähdä olevan seuraava kehitysaskelma 

dataperusteisesta automaatiokehyksestä. Skriptit ja testiaineisto pidetään yhä erillään, mutta 

lisäksi on olemassa oma tietovarasto avainsanoille. Avainsanoja ja testiaineistoa 

hyödynnetään skripteissä. Käyttöliittymätestauksessa esimerkiksi käyttöliittymäsovelluksen 

eri vaiheet kuten sisäänkirjautuminen tai asiakastiedon haku voidaan paketoida tiettyjen 

avainsanojen taakse. [12] 

 

Kuva 7. Keyword-Driven Framework [11] 

 

Testausautomaatiokehysten risteymä (“Hybrid Testing Framework”) on yhdistelmä yhtä tai 

useampaa aiemmin käsiteltyä testausautomaatiokehystä. Automaatiokehysten risteymällä on 

mahdollista hyödyntää parhaat palat kustakin automaatiokehyksestä. [12] 

 

Kuva 8. Hybrid testing framework [11] 

 

BDD (Behavior-driven development) nostaa abstraktiotasoa ennestään ja mahdollistaa 

automaation ohjaamisen helposti ymmärrettävässä muodossa eri roolissa toimiville 

ihmisille, joilla ei tarvitse olla ohjelmointitaitoa. BDD:tä varten on olemassa työkaluja kuten 

Cucumber, Jbehave. Gherkin syntaksi on BDD:n malli kuvata testejä ymmärrettävien 

avainsanojen kautta. [11] 
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Oheisessa kaaviossa on esitelty Software Testing Helpin näkemys geneerisestä 

testausautomaatiokehyksestä: [11] 

 

 

Kuva 9. Components of Automation Testing Framework [11] 

 

Geneerinen testausautomaatiokehys rakentuu hierarkkisesti eri tason komponenteista. 

Ylimmällä tasolla ovat jatkuvaintegraatio ja tähän liittyvät raportointi ja virheiden käsittely 

sekä hälytysten lähettämisestä vastaavat komponentit. [11] 

 

Yleinen kirjastokerros (”Common Libraries”) sisältää ohjelmalogiikan, dataluvun, luokat ja 

toiminnallisuudet, joita voidaan hyödyntää yleisesti koko testausautomaatiokehyksen 

sisällä. Kirjastokerroksen toimintojen kautta kytkeydytään myös suoritusympäristöön. [11] 

 

Alimmalla tasolla ovat automaatiotyökalusetti ja sen käyttämät skriptit ja resurssit. 

Resursseihin kuuluvat testiaineisto ja konfiguraatiotiedostot sekä tarvittavat vakioarvot. 

Erillisille ympäristöille voi olla myös omat konfiguraatioasetuksensa. [11] 

 

Testausautomaatiokehyksiä on siis teoriatasolla monenlaisia ja monen tasoisia. Mitä 

korkeammalle tasolle siirrytään niin sitä enemmän asiantuntemusta 

testausautomaatiokehyksen ylläpito ja jatkokehittäminen vaativat. Näille vaateille saadaan 
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kuitenkin vastetta siinä, että testauksen automatisoinnin abstraktiotasoa voidaan nostaa, 

jolloin testausta voidaan tehdä tehokkaammin ja testaajan ei välttämättä tarvitse olla 

ohjelmointitaitoinen. Lisäksi hyvin suunniteltu automaatiokehys tarjoaa helpot suuntaviivat 

ja ratkaisumallit yleisesti käytetyille toiminnallisuuksille, jolloin pyörää ei tarvitse joka kerta 

keksiä uudelleen. Mitä ylemmälle tasolle testausautomaatiokehysten abstraktiossa mennään, 

sitä enemmän korostuu toimintojen hajauttaminen ja kovakoodausten välttäminen, asioiden 

konfigurointi ja testiaineiston säilöminen erillään toimintalogiikasta. Tämä kaikki on 

sellaista, jota voidaan soveltaa myös erityisesti rajapintatestauksessa. Joskin rajapintatestaus 

on lähtökohdiltaan hyvinkin teknistä testausta johtuen rajapintojen luonteesta koneiden 

välisen tiedonvälityksen välikappaleina ja siten on syytä miettiä, onko esimerkiksi 

käyttöliittymätestaukseen sopiva avainsanatasoinen abstraktio sellaisenaan myös sopivaa 

rajapintatestauksen kannalta. 
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3 RAJAPINTATESTAUKSEN RAKENNE 
 

Tässä osiossa tarkastellaan nykyisen toimintaympäristön rajapintatestauksen rakennetta ja 

arkkitehtuuria.  

 

Yhtenä tärkeimmistä elementeistä rajapintatestauksessa korostuu testiaineisto. On olemassa 

rajapintaintegraatioita, joissa sisäänmenoparametrien arvojoukon sisältämiä vaihtoehtoja 

läpikäymällä voidaan tehdä kattava testaus rajapintaintegraatiolle. Suuressa osassa 

tapauksessa kuitenkin täytyy kiinnittää erityistä huomiota sisäänmenodataan ja siihen minkä 

tyyppistä tämä data on. Data itsessään voi olla myös vain pelkkä viite, joka ei itsessään kerro 

minkälaisia yhteyksiä tähän viitteeseen liittyy. Moottoriajoneuvopuolella voidaan ajatella 

esimerkiksi ajoneuvon rekisterinumeroa, joka voi toimia rajapintaintegraation 

sisäänmenoparametrina, mutta joka ei kuitenkaan yksinään kerro mitään itse ajoneuvosta. 

Rajapintaintegraation toimintalogiikassa voi kuitenkin olla tarkastelua ja erilaisia polkuja 

sen suhteen onko rekisterinumeroon liittyvä ajoneuvo tyypiltään henkilöauto tai kuorma-

auto. Myös sillä voi olla merkitystä onko ajoneuvolle suoritettu määräaikaiskatsastus vai ei. 

Näin huomataan, että vaikka itse rajapinta voi rakenteeltaan olla hyvinkin simppeli, voi 

kuitenkin sen kattava testaaminen vaatia todella paljon testiaineistolta. Kattavan 

testiaineiston haku on siis pääosassa rajapintaintegraatiotestausta. Näin ollen 

rajapintaintegraatioiden testauksen automaatiossa täytyy myös huomioida erityisesti 

testiaineiston hakuun liittyviä toimenpiteitä. Testiaineiston hakemiseen voi olla useita 

keinoja.  

 

Testattavaa integraatiota varten testiaineistoa voidaan hakea tai luoda potentiaalisesti 

muiden integraatioiden avulla. Testiaineistoa on myös mahdollista hakea tietokannoista, 

jotka ovat matalimman tason pääsy itse dataan. Testattava kokonaisuus ja järjestelmien kirjo 

voi kuitenkin olla hyvin laaja. Tietokannat voivat sijaita toisistaan poikkeavien 

tietokantaratkaisujen päällä. Näin ollen eri järjestelmien tietokantojen lukeminen ja niiden 

kanssa kommunikointi voi vaatia erilaisia lähestymistapoja ja työkaluja, mikä tuo haastetta 

testiaineiston hakemiseen, kun dataa tarvitaan useammasta järjestelmästä.  
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Kuva 10. Viitteellinen integraatiotestauskokonaisuus, joka hyödyntää kahta erillistä 

järjestelmää [14] (CGI:n järjestelmädokumentaation pohjalta piirretty) 

 

Kaaviossa on havainnollistettu kaksi erillistä järjestelmää ja niiden päälle rakennettu 

integraatiopalvelu, jolla on useita hyödyntäjiä. Erilliset taustajärjestelmät perustuvat 

erilaisiin teknologia-alustoihin ja ratkaisuihin. Testataksemme kattavasti integraatiopalvelua 

siten, että molemmat järjestelmät saadaan riittävällä tasolla katettua, tarvitaan kattavaa 

testiaineistoa molemmista järjestelmistä. 
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Testiaineiston hakua varten voidaan soveltaa muun muassa seuraavia tapoja: 

 

Taulukko 2 Nykyisen toimintaympäristön testiaineistohakumenetelmiä 

Hakutapa Huomiot 

Aineiston haku 

taustajärjestelmän 

natiivikäyttöliittymiltä 

• Hidasta ja aikaa vievää 

• Vaatii asiantuntijuutta ja järjestelmätuntemusta 

• Ympäristömuutosten ja tyhjennysten jälkeen työläs 

prosessi suorittaa uudelleen 

Aineiston haku 

ulkoisilta raporteilta 

• Saadaan yleensä valmiina 

• Ei välttämättä sisällä kaikkea käyttötapauksissa 

tarvittavia dataosasia ja dataa voidaan joutua 

rikastamaan 

• Raportteja ei välttämättä saatavilla aina tarvittaessa 

• Raportit ovat tietyn hetken otos ja niiden informaatio ei 

välttämättä suoritushetkellä vastaa todellista tilannetta 

Aineiston haku 

taustajärjestelmien 

tietokantatyökaluja 

käyttäen 

• Voi vaatia erillistä yhdistelyä muiden 

taustajärjestelmien datojen kanssa 

• Kyselyjen tuottaminen voi olla työlästä ja vaatii 

asiantuntijuutta ja järjestelmätuntemusta. 

• Kun kyselyt on kerran tehty ja todettu toimiviksi, 

voidaan näitä helposti käyttää uudelleen, eikä 

uudelleenkäyttö välttämättä vaadi syvällisempää 

järjestelmätuntemusta  

Aineiston 

keinotekoinen luonti 

• Haastavaa ja työlästä luoda dataa siten, että se kattaisi 

kattavasti oikeat tilanteet ja niiden variaatiot 

 

Rajapintaintegraatiotestauksen kannalta nykyisessä toimintaympäristössä 

testausautomaation kannalta testiaineiston haku on realistisinta tehdä taustajärjestelmien 

tietokannasta vasten. Tietokannoissa data on samassa muodossa kuin miten 

taustajärjestelmät itse sen myös näkevät. Toki myös muita hakutapoja on mahdollista 
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hyödyntää automaation kannalta, mutta nämä sopivat enemmän täydentäviksi hakutavoiksi. 

Esimerkiksi raporttien osalta formaatit voivat olla vaihtelevia ja raportit eivät välttämättä 

kata kaikkia haluttuja tilanteita. 
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3.1 Rajapintatestausarkkitehtuuri ja työkalut 

 

Nykytilanteessa testaustiimin osalta SOAP-UI:ta käytetään SOAP- ja REST-tyyppisten 

rajapintojen testaukseen. SOAP-UI työkalun ominaisuuksien hyödyntäminen ei ole 

täysimääräistä ja testien suorittaminen on hyvin manuaalipainotteista ja 

testiaineistoriippuvaa. SOAP-UI työkalun lisäksi käytössä on SVN (SubVersioN) 

versiohallintajärjestelmä, jonne testaajia on ohjeistettu viemään tehdyt testit määrättyjen 

nimeämiskäytäntöjen mukaisesti. SOAP-UI projektit ovat versiohallinnassa hajautettuna 

testiympäristö- ja rajapintakohtaisesti. Muokkaukset projektitiedostoihin voivat aiheuttaa 

versiohallintakonflikteja, joiden ratkominen on manuaalityötä ja sen vastuulla kuka on 

konfliktin kohdannut. Konfliktien ratkominen voi olla tilanteesta riippuen työlästä ja SVN:n 

tarjoamat yhdistelytyökalut eivät välttämättä ole paras vaihtoehto XML pohjaisten 

projektitiedostojen erojen tunnistamiseen ja yhdistämiseen. [14] 

 

 

Kuva 11. Rajapintatestausarkkitehtuurin nykytila [14] 
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Kuvasta nähdään, että testauksessa käytettyjä työkaluja on monia ja niillä on eri 

käyttötarkoituksia. 

• SOAP-UI 

o WebService rajapintojen testaus 

• AQT (Advanced Query Tool) 

o DB2-tietokannat. Hyödynnetään testiaineiston hakuun ja joissain 

tapauksissa tulosten varmistamisen tukena 

• Wapitester 

o Winsuren WAPI-pohjaisten OpenEdge rajapintojen testaus 

• Progress Procedure-editor 

o Testiaineiston haku OpenEdge tietokannoista ja ei WAPI-pohjaisten 

proseduurien testaus ja kutsuminen 

• MQ Visual Edit 

o MQ-jonoihin tiedonsyöttö ja MQ-jonoista tiedonhaku 

• SVN 

o SOAP-UI projektien ja Wapitestersanomien säilöminen, jakaminen ja 

versiointi.  

 

Työkalujen välillä ei ole integraatiota ja hyvin useassa tapauksessa työkaluja käytetään 

toisistaan riippumattomasti erilaisten testauksen osatehtävien suoritukseen. Useasti toistuva 

työnkulku on esimerkiksi se, että ensin AQT—työkalulla ja Progress Procedure editor 

työkaluilla haetaan testiaineistoa. Tämän jälkeen Wapitester-työkalulla tarkastetaan 

OpenEdge-rajapinnan palauttama vastaus. Seuraavaksi katsotaan väyläkerroksella, että 

sieltä tulee myös oikean muotoinen vastaus, joka täyttää tietomallille ja muunnoksille 

säännellyt ehdot. SQL-lauseita ei ole ollut tapana versioida vaan testaajat ovat hakeneet 

datan oman tietämyksensä mukaan.  
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4 PROGRESSIN OPENEDGE 
PROTOKOLLATESTAUKSEN KEHITTÄMINEN JA 
PROTOTYYPIN TOTEUTTAMINEN 

 

Tässä luvussa kartoitetaan vaihtoehtoja niiden integraatiokokonaisuuksien testaamisen 

kehittämiseen, jotka sisältävät Progress-proseduureja. Tavoitteena on etenkin selvittää 

kuinka olisi mahdollista hyödyntää nykyisiä varteenotettaviksi tunnistettuja Web Service-

testaustyökaluja tässä testauksessa. 

4.1 Progress OpenEdge proseduurien osuus 
integraatiokokonaisuudessa 

 

Thomas Erl:n esittämiä suunnittelumalleja, jotka pätevät tarkastelussa olevaan järjestelmään 

ovat muun muassa kanonisen tietomallin malli ja protokollakytkentä. Protokollasiltauksella 

tarkoitetaan mallia, jossa välissä oleva adapteripalvelu hoitaa tiedonsiirtoprotokollan 

muunnoksen eri protokollaa käyttävien palvelujen välillä. Näin mahdollistetaan palveluiden 

keskinäinen viestittäminen siten, että palvelut voivat käyttää kommunikoidessaan niiden 

omaa protokollaansa. Kanoninen tietomalli on puolestaan suunnittelumalli, jossa luodaan 

yhtenäinen tietomalli, johon eri järjestelmien tietomallit ja tiedon esitysmuodot muunnetaan. 

Tietomallin kanonisoinnilla voidaan saavuttaa etuja hyödyntäjäpäässä, kun eri järjestelmien 

data on jo valmiiksi esitetty standardoidussa muodossa. [15] [16] 

 

Alla olevassa kaaviossa nähdään kuinka kanonista tietomallia ja protokollakytkentää on 

hyödynnetty tarkastellussa arkkitehtuurikokonaisuudessa. Perusjärjestelmien palveluita 

tarjotaan yleiskäyttöisinä Web Service pohjaisina palveluina palveluväylän kautta. 

Kuitenkin itse perusjärjestelmäpalvelut voivat itsessään olla jotain aivan muuta kuin Web 

Servicejä. Lisäksi palveluja on voitu koostaa useista eri järjestelmistä, joilla on toisistaan 

poikkeavat tietomallit. Arkkitehtuurissa on siis käytetty protokollakytkentää, jossa web 

Service-kutsu muunnetaan kohdejärjestelmän ymmärtämään protokollaan. Lisäksi tehdään 

myös tietomallin kanonisointi, jossa eri järjestelmien omassa natiivimuodossaan oleva tieto 

muutetaan yhtenäiseen kanoniseen tietomalliin. 
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Kuva 12. Progress proseduurien tarjoamien palveluiden hyödyntäminen WebServiceiden 

avulla [17] 

 

 

Kanoninen tietomalli, tietokytkennät ja tietomuunnokset aiheuttavat testauksessa lisätöitä, 

koska tällöin täytyy testauksessa huomioida tietomallin muutokseen liittyvät määrittelyt. 

Tietomäärästä ja muunnosten kompleksisuudesta riippuen voi tietomallin muunnosten 

testaukseen kulua useita kymmeniä testitapauksia. Automatisointia silmällä pitäen 

muunnosta testatessa auttaisi suora kommunikointi taustajärjestelmän kanssa. Vertaamalla 

taustajärjestelmän lähtödataa muunnoksen jälkeiseen tulokseen, ja peilaamalla näitä 

määriteltyihin säännöstöihin, voidaan varmistaa muunnoksen oikeellisuus. Tämän tyyppiset 

testit ovat hyviä kandidaatteja automaatioon. 

 

Webservice rajapinnat ovat lähtökohdaltaan heterogeenisia ja mahdollistavat osaltaan 

löyhästi kytketyn arkkitehtuurin, jossa eri komponentit välittävät viestejä ilman syvällistä 

ymmärrystä ja vahvaa riippuvuutta toisiinsa nähden (loosely coupled) [18, s911]. 

Konferenssiartikkelissan ”Performance inquisition of web services using soap UI and 

JMeter” Shraddha Radhakrishna ja M. Nachamai korostavat, Web Service rajapintojen 

testauksen tärkeyttä perustuen juurikin siihen, että löyhän kytkennän vuoksi jokainen 

rajapinta on oma erillinen kokonaisuutensa. Näin ollen nämä itsenäiset kokonaisuudet täytyy 

myös testata erikseen. [19, s1]  
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4.2 SOAP-UI testaustyökaluna 

 

SOAP-UI on alun perin 2005 Tukholmassa perustetun Eviware software AB yhtiön 

kehittämä Web Service testaustyökalu. [20] Eviware tarjosi työkalusta sekä avoimen 

lähdekoodin vapaasti käytettävän version että vuosimaksullisen SOAP-UI Pro version, jossa 

on lisätoiminnallisuuksia avoimen lähdekoodin versioon nähden. [21] Heinäkuussa 2011 

SmartBear Software hankki omistukseensa Eviwaren ja sitä kautta yhtiön SOAP-UI ja Load-

UI työkalut. Omistusvaihdoksen aikana Eviwaren työkaluilla on arvioitu olleen yli 800 000 

käyttäjää. SmartBearin tiedotteessa todetaan SOAP-UI työkalusta tulleen markkinoiden 

standardityökalu Web Service-rajapintojen testaukseen. [22] SOAP-UI työkalu itsessään on 

kehitetty vuonna 2006. Työkalun kehittämisen pääroolissa on ollut Ole Lensmar, joka 

omistajavaihdoksen myötä toimii nykyään SmartBearissa. Nykyisen omistajan Smartbearin 

mukaan avoin lähdekoodi oli vastaus sen hetkiseen tilanteeseen, jossa ei ollut käytettävissä 

avoimen lähdekoodin API-testaustyökaluja. Yhtiön mukaan avoin lähdekoodi oli 

merkittävässä osassa työkalun suosion nopeaan kasvuun ja työkalun nousemiseksi alan 

standardityökaluksi Web Service testauksessa. SOAP-UI:n avoimen lähdekoodiversion 

lähdekoodi on saatavilla seuraavasta osoitteesta: https://github.com/SmartBear/soapui [23] 

 

SOAP-UI työkalusta on tarjolla myös vuosimaksullinen PRO-versio. Pro-versio sisältää 

Open source versioon nähden lisäominaisuuksia sekä laajennettuja ominaisuuksia. 

Laajennetuilla ominaisuuksilla on pyritty tekemään tiettyjen toiminnallisuuksien 

hyödyntäminen käyttäjälle helpommaksi ja suoraviivaisemmaksi. Esimerkiksi tiettyjen 

toimintojen hyödyntäminen Open Source versiossa voi vaatia komentosarjojen kirjoittamista 

tai kyselykieliä kuten XPath (XML Path Language), mutta Pro versiossa nämä 

toiminnallisuudet on pyritty paketoimaan saataville myös käyttöliittymäinteraktion kautta. 

Pro-versio sisältää myös lisäominaisuuksia, joita ei ole suoraan saatavilla Open Source 

versiossa. Näiden lisäominaisuuksien jäljittely Open Source versiossa vaatisi mahdollisesti 

ohjelmointia, skriptausta tai omien sovelluslaajennusten tekemistä. Lisäksi Pro-versiossa on 

saatavilla SmartBearin tarjoamia tukipalveluja. Open Source versiossa tuki on foorumeiden 

ja vapaaehtoisen käyttäjätuen varassa. [24] [25] 

 

SOAP-UI tukee SOAP-rajapintojen testausta, mikä ilmenee jo työkalun nimestä. Alla on 

koottuna SmartBearin listaus tuetuista teknologioista täydennettyinä näiden kuvauksilla 

https://github.com/SmartBear/soapui
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Taulukko 3. SOAP-UI työkalun tukemat teknologiat. [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] 

 

Teknologia Lyhenne Kuvaus 
AMF Action Message Format Adoben kehittämä protokolla 

ActionScript objektien serialisointiin. 
Protokollaa on käytetty etenkin Adoben 
Flash sovelluksessa asiakassovelluksen 
ja palvelimen välisessä liikenteessä. 

HTTP Hypertext Transfer Protocol  HTTP on sovellustason protokolla, jota 
hyödynnetään Web-sovelluksissa. HTTP 
on luonteeltaan tilaton protokolla. 

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure Laajennus HTTP-protokollaan, jossa 
tietoturvan parantamiseksi HTTP-
protokolla kääritään TLS tai SSL 
salaukseen. 

JDBC Java Database Connectivity JDBC API on tietokantariippumaton 
yhteys Java ohjelmointikielen ja 
erilaisten SQL (Structured Query 
Language) tietokantojen välillä. 

JMS Java Message Service Java Message Service on väliohjelmisto 
viestien välitykseen sovellusten välillä. 
JMS mahdollistaa asynkronisen 
viestijonoihin perustuvan 
kommunikaation. 

REST Representational State Transfer REST on arkkitehtuurimalli, jota 
hyödynnetään Web Servicejen 
rakentamisessa. REST on rajattu 
osajoukko WWW-arkkitehtuuria. REST 
nojaa yhdenmukaisuuteen rajapintojen 
semantiikassa rajoittautumalla HTTP:n 
tarjoamiin perusmetodeihin 
monitahoisen sovelluslogiikan sijaan. 
Vastauksen paluukoodit ovat myös 
tärkeässä osassa REST:iä. 

SOAP Simple Object Access Protocol SOAP tarjoaa puitteet XML tietomallissa 
lähetettyjen viestien toimittamiseen eri 
tiedostosiirtoprotokollien yli. SOAP ei 
ota suoraan kantaa siirtoprotokollaan 
mutta yleisesti käytetyin on HTTP-
protokolla. Muita esimerkkejä ovat 
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), 
TCP (Transmission Control Protocol), 
UDP (User Datagram Protocol). 

WSDL Web Service Description language WSDL on XML-pohjainen kuvauskieli 
Web Servicejen kuvaamiseen. WSDL:llä 
voidaan kuvata teknisesti muun muassa 
viestien käyttämä tietomalli. 
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SOAP-UI tarjoaa myös mahdollisuuden luoda omia MOCK-palveluita, joilla voidaan 

jäljitellä olemassa olevien palveluiden toimintaa. Kyseinen ominaisuus tulee tarpeeseen 

etenkin seuraavissa tapauksissa: 

• Tapaus, johon on vaikeaa löytää testiaineistoa 

• Testiympäristö, jossa ei ole pääsyä kaikkiin tarvittaviin integraatiopalveluihin 

• Huoltokatko tarvittavissa palveluissa 

• Ongelmia ulkoisissa tarvittavissa kolmannen osapuolen palveluissa 

 

SOAP-UI:n kautta voidaan suoraan julkaista MOCK-palvelu tiettyyn osoitteeseen ja 

porttiin. Testattava rajapintapalvelu voidaan sitten tietyn toiminnon puolesta kytkeä 

käyttämään oikean palvelun sijaan MOCK-palvelua. Tällainen käyttö sopii väliaikaiseen 

testaukseen ja mahdollistaa esimerkiksi tiettyjen erikoistapausten testaamisen MOCK-

palvelua vasten, johon ei ole onnistuttu löytämään oikeaan palveluun sopivaa testiaineistoa. 

Pysyvämpi tapa on paketoida SOAP-UI:n MOCK-palvelu WAR (Web Application 

Resource / Web Application ARchive) tiedostoon ja julkaista tämä palvelimelle. Näin 

MOCK-palvelu on aina saatavilla tietystä paikasta ilman riippuvuutta SOAP-UI:n käynnissä 

oloon. [34] 

 

SOAP-UI:ssa on oletuksena poiskytketty asetus ”PrettyPrint Project Files”. Kyseinen asetus 

mahdollistaa sen, että SOAP-UI:n käyttämät XML-projektitiedostot muotoillaan 

luettavampaan muotoon sen sijaan, että tiedot ovat peräkkäin samalla rivillä. Tämän 

asetuksen myötä versiohallintakonflikteja on helpompi hallita, koska eroavaisuudet saadaan 

paremmin tunnistettua ja eri versioiden yhdistäminen käy vaivattomammin. [35] 

 

Maksullinen SOAP-UI Pro tarjoaa lisäksi muun muassa seuraavia lisäominaisuuksia: 

 

• Valmiit silmukkarakenteet dataperusteiseen testaukseen 

• Valmiit työkalut datan lukemiseen ulkoisista tietolähteistä kuten .csv, excel  

• Valmiit integraatiopohjat CI työkaluja varten (Esim Jenkins/Hudson ja TeamCity) 

varten 

• Refaktorointityökaluja testien saattamiseen ajan tasalle, kun API:sta julkaistaan uusi 

versio 
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• Laajennettu ja virtaviivaistetumpi liitännäistuki 

• Testikattavuuden analysointityökaluja 

• Laajempi työkalupaletti tietoturvatestausta varten 

• Valmiit raporttipohjat ja raporttien generointi 

• Valmiit työkalut testiympäristöjen hallintaan 

• Valintakäyttöliittymien olemassaolo toiminnoille, joihin täytyy open source 

versiossa soveltaa ohjelmointia tai kyselykieliä kuten XPath (XML Path Language) 

tai XQuery (XML Query) 

• Projektitiedostojen koosteisuus. Oletusformaatti SOAP-UI:n tarjoamille 

projektitiedostoille on yksi XML-tiedosto, joka sisältää kaiken datan. Pro-versio 

tarjoaa mahdollisuuden koostaa projektinäkymä useasta tiedostosta ja hakemistosta. 

Käytännössä tämä tarkoittaa yhden ison XML-projektitiedoston hajauttamista 

useampaan tiedostoon. Koosteisuudella saavutetaan etu muutostenhallinnassa ja 

versiohallintatyökaluissa, koska eroavaisuuksien kohdistaminen ja tunnistaminen on 

selkeämpää hajautetun tiedostorakenteen vuoksi. [36]  
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4.3 Katsaus Progress Software Corporationin ja OpenEdge 
ohjelmistokehityspaketin historiaan 

 

Tässä luvussa luodaan katsaus Progress Software Corporationin historiaan sekä yhtiön 

OpenEdge ohjelmistokehitysalustaan, jotta ymmärretään paremmin, minkälaisista osista 

integraatiotestauksessa mukana oleva toimintaympäristö koostuu.  

 

Progress Software Corporation on yhdysvaltalainen julkisesti listattu ohjelmistoyhtiö. 

Progress tarjoaa teknologiaratkaisuja liiketoimintasovellusten kehittämiseen ja ylläpitoon. 

OpenEdge lippulaivatuotteensa lisäksi Progress tunnetaan myös SonicMQ JMS 

ratkaisustaan sekä Sonic ESB palveluväyläratkaisustaan. Telerik yrityskaupan myötä myös 

yleisesti Web-kehityksessä käytetty Fiddler verkkoliikenteenseuranta- ja 

virhejäljitystyökalu on tätä nykyä osa Progressin tuoteperhettä. [37] 

 

Harold Adler on yksi Progressin perustajajäsenistä, joka ennen yhtiön perustamista opiskeli 

yhdysvaltalaisessa MIT (Massachusetts Institute of Technology) yliopistossa. Adlerin 

päämääränä oli perustaa yhtiö tuotannonhallintaohjelmiston tuottamiseksi 

keskuskoneympäristöille. 70-luvulla Adler perustikin Mitrol (Manufacturing Information 

Control) nimisen yhtiön. Perustajajäseniin kuuluivat Adlerin lisäksi silloinen MIT:n 

tietotekniikan kursseilla toiminut kurssiavustaja Chip Ziering sekä muita henkilöitä, jotka 

olivat myös mukana perustamassa myöhemmin Progressia. Mitrol kehitti 

tuotannonohjausjärjestelmän nimeltään MIMS (Mitrol Industrial Management System). 

MIMS oli kehitetty PL/I (Programming Language One) ohjelmointikielellä ja järjestelmää 

on käyttöönotettu IBM:n (International Business Machines) MVS (Multiple Virtual Storage) 

sekä VM (Virtual Machine) / CMS (Conversational Monitor System) 

keskuskonekäyttöjärjestelmissä [38] [39]. Mitrol-yhtiö päätyi GEISCO (General Electric 

Information Services Company) yhtiön omistukseen syyskuussa 1979 [40].  

 

Mitrolin menestyksen myötä osassa yhtiön työntekijöissä oli herännyt ajatus kehittää 

järjestelmäkehitystä varten ympäristö, joka tarjoaisi myös ohjelmointikielen. Chip Zierin 

värväsi kaksi kehittäjää Clyde Kesselin ja Mary Szekelyn, jotka olivat innostuneet ideasta. 

He yhdistivät voimansa liiketoimintaosaamisella Mitrolissa pätevoityneen Joseph Alsopin 

kanssa ja perustivat vuonna 1981 DLC (Data Language Corporation) nimellä kulkevan 

yhtiön. Yhtiön tuotteen haluttiin olevan sekä ohjelmointikieli että tietokanta samassa 
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paketissa ja perustetun yhtiön nimi kuvaakin tätä tavoitetilaa. Tuotteen haluttiin myös 

erottautuvan perinteisistä keskuskoneympäristöistä aikana, jolloin PC (Personal Computer) 

tietokoneet eivät olleet vielä lyöneet läpi. UNIX käyttöjärjestelmä valikoitui tuotteen 

kehitysalustaksi [38]. 

 

Tuotteen alustava kutsumanimi oli Spectrum. Myöhemmin kielen nimeksi täsmentyi RDL 

(Relational Data Language) ja kielen kehitystyö alkoi vuonna 1982. Tuotteen kehittämisessä 

käytetyksi kieleksi valikoitui C-kieli, joka ei vielä tuolloin ollut valtavirtaohjelmointikieli. 

Tietokannassa panostettiin ajantasaiseen tapahtumahallintaan OLTP (OnLine Transaction 

Processing) ja lähtökohtana oli myös käyttäjätoimintojen eriyttäminen 

tietokantatoiminnoista ja tähän sovellettiin asiakaspalvelin arkkitehtuurimallia. 

Ohjelmointikielen ensimmäinen versio valmistui vuonna 1983 ja se esiteltiin COMDEX 

(Computer Dealers' Exhibition) messuilla. Ensimmäinen versio ei vielä päätynyt 

kaupalliseen julkaisuun vaan se toimi lähinnä markkinointimielessä esittelykappaleena. 

Chipillä oli MITROL ajoiltaan pohjoismaalaisia kontakteja, jotka hän kutsui Bostoniin 

tutustumaan tuotteeseen. Nämä kontaktit vakuuttuivat tuotteesta ja he harkitsivat 

jakeluverkoston rakentamista tuotteen pohjalta. [38] 

 

Vuonna 1982 julkaistiin Progressin versio 2.2. Aiemmin käytettyä RDL-nimeä ei enää 

käytetty tuotteesta. Tuotteen julkaisun jälkeen yhtiö ryhtyi hankkimaan ja laajentamaan 

VAR (Value Added Reseller / lisäarvoa tuottava jälleenmyyjä) kumppaniverkostoaan, joka 

auttoi tuotteen levittymistä yleiseen tietoisuuteen. Euroopassa MSE (Modern Software 

Europe) oli DLC:n tärkeimpiä kumppaneita. MSE joutui kuitenkin taloudellisiin haasteisiin 

ja vuonna 1985 DLC osti osia MSE:stä ja sai siten tukevan jalansijan Euroopassa. Pian 

Progressista julkaistiin versio 3 ja Progressin käyttöjärjestelmätuki laajeni myös. Vuonna 

1986 julkaistiin versio 4, jonka isoin muutos oli tuki heterogeeniselle verkottumiselle, minkä 

myötä asiakas- ja palvelinsovellukset saattoivat olla kokonaan eri tietokoneilla ja alustoilla. 

Progressin version 5 myötä ohjelmistokehityspaketin tietokantahallintaosuuteen lisättiin 

myös yleisestä kysynnästä johtuen SQL-tuki. SQL-tuki on kuitenkin jäänyt hyvin 

muodolliseksi ja Progressin oma ratkaisu tietokantakyselyjen osalta on ollut pääasiallinen 

kehityksen kohde. Vielä nykyäänkin korkein Progress-tietokannoissa tuettu SQL on peräisin 

vuodelta 1992 [41]. Vuonna 1987 DLC muutti yhtiönimensä muotoon Progress Software 

Corporation (PSC) lippulaivatuotteensa mukaiseksi. DLC-termi elää kuitenkin nykyäänkin 
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yhä OpenEdge sovelluskehitysalustan oletusasennushakemiston nimenä. Yhtiö listautui 

pörssiin kesällä 1991 ja tuolloin oli jo julkaistu Progression versio 6. [38] 

 

Vuonna 1992 PSC julkaisi Progressista version, joka oli yhteensopiva sen aikaisen 

Windows-käyttöjärjestelmän kanssa ja tarjosi yksinkertaisia hiiritoimintoja. Varsinainen 

GUI (Graphical User Interface) käyttöliittymäversio Progressista julkaistiin vuonna 1993 

versionumerolla 7. Käyttöliittymämahdollisuuden lisäämisen lisäksi taaksepäin 

yhteensopivuus ohjelmointikieleen oli säilytetty. Käyttöliittymätyökalua kutsuttiin nimellä 

UIB (User Interface Builder). Versiossa 7 tuli mukana myös translation manager työkalu 

kielikäännösten hallintaan. 

 

Käyttöliittymän myötä Progressilla pystyttiin tekemään kokonaisia sovelluksia kattaen 

tietokantatoiminnot, ohjelmalogiikan sekä käyttöliittymän. Progress tuotteesta käytettiin 

myös nimeä Progress 4GL (Fourth-Generation Programming Language). 4GL viittaa 

ohjelmointikielien neljänteen sukupolveen abstraktiotasoissa mitattuna alkaen hyvin 

laiteläheisestä ohjelmoinnista sekä konekielestä lähentyen ihmiskielen lausekkeita tai jopa 

visuaalisia ohjelmointitapoja. Muita 4GL kielien esimerkkejä ovat PHP (PHP: Hypertext 

Preprocessor), SQL, PERL, Python ja Ruby. [42] [43] 

 

Suomessa ja Ruotsissa Progress-teknologiaa on hyödynnetty muun muassa 

vakuutusliiketoiminnan järjestelmissä. Ruotsalaisista Winsure lähtökohdista on vuosien 

1999 – 2003 välillä kehitetty suomen lainsäädäntöön ja liiketoimintaan sovitettu haara, jota 

on myös kutsuttu Finsure termillä. Winsure sisältää muun muassa Suomen lainsäädäntöä 

vasten sovitetun korvauskäsittelyn ja työtapaturmavakuutuksen ja sen käsittelyn. Järjestelmä 

kattaa vakuutusten ja vakuutustapahtumien hallinnan elinkaaren kaikki vaiheet: 

vakuutussopimukset ja niiden uudistaminen, laskutus, kirjanpito, sisään tulevan- ja ulos 

menevän rahan hallinnan, vakuutustapahtumien ja korvausten hallinnan. Winsure käsittää 

myös myyntiorganisaation hallintaan, palkkiointiin ja myyntiraportointiin liittyviä 

toiminnallisuuksia. Winsure kattaa useita vakuutuslajeja, joita ovat muun muassa: 

ajoneuvojen kasko- ja lakisääteiset liikennevakuutukset, kotivakuutukset, yritysvakuutukset 

yms. Winsuren käyttöliittymä on saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi, mutta arkkitehtuuri 

tukee myös laajennuksia muillekin kielille. Integraatioiden kautta Winsure on mahdollista 

liittää ulkoisiin järjestelmiin kuten erilaisiin myyntikanaviin. Lisäksi Winsure tukee 
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integraatioita ulkoisiin vakuutusalalla yleisesti hyödynnettyihin toimijoihin kuten 

Traficomin, YVR:n (yhteinen vahinkorekisteri), VVH (Vakuutus- ja 

vahinkohistoriajärjestelmä) tai verottajan palveluihin. Winsure järjestelmien kehityksestä ja 

ylläpidosta on alun perin vastannut WM-Data Oy ja myöhemmin Logica Suomi Oy. 

Yrityskauppojen ja yhdistymisien myötä yhtiöt ovat sulautuneet osaksi CGI Suomi Oy:tä. 

WinSure on myös nykyään CGI:n omaa IP:tä (Intellectual Property). [44] [45] 

 

Progressin version 10 myötä ohjelmointikieli, tietokanta ja varusohjelmiston sisältävää 

tuotepakettikokonaisuutta ryhdyttiin kutsumaan OpenEdge ABL (Advanced Business 

Language) termillä. Nimeämismuutosta PSC perustelee sillä, että Progress 4GL on 

ominaisuuksiltaan kasvanut ohi perinteisen 4GL luokittelun rajan [42]. Viimeisin versio 

OpenEdge ABL ohjelmistokehitysalustasta kulkee versionumerolla 12, jonka PSC julkaisi 

maaliskuussa 2019. [46] [47]  

 

4.4 Winsure toimintaympäristön esittely 

 

Progressin OpenEdge-ohjelmistokehitysalustalle rakennettu WinSure 

vakuutushoitojärjestelmä on käytössä muun muassa LähiTapiola keskinäisessä 

vakuutusyhtiössä. WinSure tukee yli 2000 yhtaikaista käyttäjää ja tietokantojen 

kokonaiskoko ylittää kahden teratavun lukemat. Yksittäisen suurimman tietokannan koko 

on yli 500 gigatavua. [48] 

 

WinSure järjestelmä integroi yhteen kokonaisuuteen koko vakuutusliiketoiminnan 

elämäkaarivaiheet kattaen vakuutussopimusten hallinnan, vahinkokäsittelyn sekä 

laskutuksen ja maksuprosessoinnin. Winsure on myös hyvin parametroitava järjestelmä, 

joka mahdollistaa esimerkiksi tuoteparametroinnin avulla liiketoimintalogiikan määrittelyä 

ilman tarvetta ohjelmakoodiin koskemiselle. [48] 

 

WinSure pyörii laajalla joukolla käyttöjärjestelmiä ja LähiTapiolan asiakkuudessa on 

käytössä muun muassa seuraavia käyttöjärjestelmiä: HP Unix, AIX (Advanced Interactive 

eXecutive) ja Windows Server. [48] 
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WinSure hyödyntää myös OpenEdge ohjelmistokehitysympäristön tarjoamaa 

replikointitoiminnallisuutta, joka on osana kriisihallintaprosessia ja tarjoaa keinot datan 

säilymiseen ja reaaliaikaisen toiminnan jatkumiseen häiriötilanteissa. [48] 

 

4.5 OpenEdge ABL viitearkkitehtuuri, proseduurit ja protokollat 

 

Palveluperusteisessa arkkitehtuurissa pyritään yleensä muodostamaan uudelleenkäytettäviä 

liiketoimintapalveluja. Uudelleenkäytettävyyden maksimoimiseksi täytyy palvelut olla 

toteutettu yhdenmukaisesti ja sovitulla tavalla. Viitearkkitehtuuri tarjoaa yhteisen sisäisen 

mallin, kuinka asioita hoidetaan yhdenmukaisesti ja sovitulla tavalla. Valvottu ja määritelty 

viitearkkitehtuuri tarjoaa puitteet ohjelmistokehitysprojekteille mahdollistaen myös 

hajautetun ohjelmistokehityksen, jossa kehitystyö voi sijaita eri paikassa tai eri yrityksissä. 

[49] [50] 

 

OpenEdge ohjelmistokehitysympäristön viitearkkitehtuuri OERA (OpenEdge Reference 

Architecture) rakentuu kerroksittain. OERA muodostaa korkean tason pohjapiirroksen, 

kuinka OpenEdge pohjaisia palvelukeskeisiä SOBA (Service-Oriented Business 

Application) sovelluksia rakennetaan. Viitearkkitehtuuri itsessään pyrkii pysymään yleisellä 

tasolla, joka ei lyö lukkoon toteutuksen yksityiskohtia.  [51] 

 

Oheisessa kaaviossa on esitettynä Progressin näkemys OpenEdge 

ohjelmistokehitysympäristön viitearkkitehtuurista ja sen rakennuspalasista: 
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Kuva 13. Progressin OERA viitearkkitehtuuri [51] 

 

 

OERA viitearkkitehtuurin kerrokset avattuna: 

 

Prosessikeskeisissä arkkitehtuureissa liiketoimintavaatimukset toteuttava 

liiketoimintalogiikka paketoidaan erillisiin kokonaisuuksiin, jotka järjestelmä tarjoaa 

yleisesti hyödynnettävinä liiketoimintapalveluina. Liiketoimintapalvelut voivat olla yhteen 

toimivia, jolloin liiketoimintapalvelut pystyvät kutsumaan toisia liiketoimintapalveluja ja 

uusia liiketoimintapalveluja voidaan luoda olemassa olevia hyödyntämällä. OERA 

viitearkkitehtuurissa ”Business Servicing Layer” osio tarjoaa nämä palvelut. [52] 

 

DAL (Data Access Layer) eli tiedonsiirtokerros erottaa fyysisen datan ja dataa käyttävän 

logiikan toisistaan. Data voi olla niin kutsutussa hallitussa muodossa tai hallitsemattomassa 

muodossa. Hallitussa muodossa data sijaitsee tietokannassa, joka OERA 

viitearkkitehtuurissa voisi olla esimerkiksi OpenEdge tietokanta. Hallitsemattomassa 

muodossa oleva data käsittää yleisesti muun tyyppisen datan kuin tietokannassa olevan 
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datan. Hallitsemattomassa muodossa data voi sijaita erilaisissa dokumenteissa kuten XML, 

JSON tai tietuetiedostoissa kuten peräkkäistiedostoissa. [53] 

 

OERA arkkitehtuuri suosittaa MVP (Model View Presenter) mallia käytettäväksi 

esityskerroksen rakentamisessa. Esityskerros kommunikoi liiketoimintakomponenttien ja 

yleisen infrastruktuurin kanssa. Liiketoimintakomponenttien kanssa OERA suosittaa 

käytettäväksi palveluadapterimallia, jossa adapteri käsittelee esityskerroksen kutsut ja hoitaa 

protokollakäännön liiketoimintapalveluiden suuntaan ja takaisin. Esityskerros itsessään 

vastaa tarjoamisen suhteen käyttöliittymäkomponenteista, joiden kanssa loppukäyttäjä 

kommunikoi. Käyttöliittymäkomponentit orkestroivat liiketoimintapalveluja 

loppukäyttäjälle tarjottaviksi hallituiksi kokonaisuuksiksi. Esityskerroksen 

käyttöliittymäpalvelut voivat tukea eri alustoja kuten mobiililaitteita, web-selaimia tai 

työpöytäsovelluksia. [54] Oheisessa kuvassa on kuvattuna tarkemmalla tasolla mitä 

konkreettisia osia esityskerros voisi mahdollisesti sisältää: 

 

 

 

 

Kuva 14. Progressin OERA viitearkkitehtuurin esityskerros tarkemmalla tasolla kuvattuna 

sisältäen konkreettisia esimerkkejä käyttöliittymäpalveluiden teknologioista [55] 
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Kuten edellisestä kuvaajasta nähdään, voi esityskerros koostua useista osa-alueista ja 

teknologioista. Nämä erilliset esityskerroksen osat kuitenkin voivat hyödyntää samoja 

liiketoimintapalveluja. Näin ollen testauksessa, jossa varmistetaan liiketoimintapalvelujen 

toimintaa suoraan tai integraatiopalveluista käsin, voidaan varmistaa toimintaa ja löytää 

virheitä, jotka vaikuttavat useaan toimijaan esityskerroksessa. 

 

Oheisessa taulukossa on koostettu OpenEdge ohjelmistokehitysalustan tiedostomuodot ja 

niiden merkitykset. 

 

Taulukko 4. OpenEdge alustan tiedostomuodot [56] [57] 

 

Tiedostomuoto Kuvaus 
.p OpenEdge-ohjelma / proseduuri 

lähdekoodimuodossa. Voi sisältää 
useita sisäisiä proseduureja ja 
funktioita. 

.i Include-tiedosto, jota muut 
tiedostot voivat hyödyntää. 

.w Lähdekooditiedosto graafisille 
ikkunaohjelmille. 

.r Käännetty suoritettava OpenEdge-
ohjelma. 

.cls Lähdekooditiedosto olio-
ohjelmoinnin mukaisille luokille. 

.wrgx Säilö ActiveX datalle 

.pf Parametritiedosto 

.cfg Konfiguraatiotiedosto 

.db Tietokantatiedosto 

 

.w ohjelmat käsittävät graafiset ikkunaohjelmat, joita voidaan tarjota loppukäyttäjille. 

Ikkunaohjelmia voidaan ajaa Windows työpöytäalustalla. Ikkunaohjelmat ovat kiinteä osa 

OpenEdge-alustaa ja ne pystyvät kommunikoimaan suoraan proseduuriohjelmien (.p) 

kanssa. .w ohjelmat kuuluvat OpenEdge viitearkkitehtuurissa esityskerrokseen. 

 

Käännetty OpenEdgebinääri säilötään .r ohjelmiin. OpenEdge mahdollistaa ajonaikaisen 

tulkkauksen r. ohjelmaksi, mutta valmiiksi käännetty .r ohjelma nopeuttaa ohjelmien 

suorittamista. Proseduuriohjelmiin (.p) ja luokkaohjelmiin (.cls) kohdistuvat ohjelmakutsut 
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suoritetaan automaattisesti valmiiden käännettyjen ohjelmien (.r) kautta, jos nämä ovat 

saatavilla. [58] 

 

OpenEdge viitearkkitehtuurin mukaiset liiketoimintapalvelut tarjotaan proseduuriohjelmina 

(.p). Proseduuriohjelmat pystyvät ottamaan vastaan ja palauttamaan tietoa useina 

parametreina. Tiedon prosessoinnissa proseduuriohjelmat voivat hyödyntää muita 

proseduuriohjelmia tai luokkaohjelmia. Lisäksi proseduuriohjelmilla on mahdollista 

käsitellä OpenEdgetietokantoja. Proseduuriohjelmat pystyvät ottamaan vastaan kolmen 

tyyppisiä parametreja, jotka on kuvattu seuraavassa taulukossa: 

 

Taulukko 5. OpenEdge proseduuriohjelmien parametrityypit [59] 

Parametrityyppi Kuvaus 
INPUT Sisään tuleva parametri, joka toimii syötearvona kutsuttavalle 

proseduuriohjelmalle. Input-parametrin arvon määrittää kutsuva 
proseduuri tai taho.  
 
Kutsuttavasta proseduuriohjelmasta riippuen syötettäviä 
inputparametreja voi olla useita. 

OUTPUT Sisään tuleva parametri, johon kutsuttava proseduuri säilöö tietoa. 
Ohjelmakutsun suorituksen jälkeen tämä tieto on kutsujan 
hyödynnettävissä. 
 
Kutsuttavasta proseduuriohjelmasta riippuen syötettäviä 
outputparametreja voi olla useita. 

INPUT-OUTPUT Sisään tuleva parametri, johon kutsuva proseduuri tai taho on 
määrittänyt alustavan arvon kutsuttavan proseduuriohjelman käyttöön. 
Kutsuttava proseduuriohjelma voi muokata arvoa ja ohjelmasuorituksen 
jälkeen tämä käsitelty arvo on kutsujan käytettävissä. 
 
Kutsuttavasta proseduuriohjelmasta riippuen syötettäviä input-output-
parametreja voi olla useita. Parametrityypin käyttäminen ei välttämättä 
ole hyvää ohjelmointitapaa, koska se vaikeuttaa muuttujan merkityksen 
seuraamista. 
  

RETURN Määrittää erillisen paluuarvon, jonka kutsuttava proseduuriohjelma 
määrittää. Return parametri palautetaan kutsujalle ohjelmasuorituksen 
jälkeen. Arvo vastaa yleisesti ohjelmointikielissä käytettyjä funktioiden 
paluulausekkeita, joka sisältää funktion paluuarvon. 
 
Return-arvoja voidaan palauttaa vain yksi kappale per 
proseduuriohjelma.  
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4.6 Wapitester-työkalu ja OpenEdge-proseduuriohjelmat 

 

Wapitester-työkalu on CGI:ssä kehitetty Winsure-järjestelmässä erikseen suoritettava 

OpenEdge-ohjelma, joka mahdollistaa WAPI-tyyppisten OpenEdge-proseduurien 

testaamisen. Ohjelmasta valitaan kutsuttava kohdeproseduuri ja XML-muotoinen 

pyyntösanoma, joka lähetetään kutsuttavalle kohdeproseduurille. Kutsuttava proseduuri 

palauttaa XML-muotoisen vastauksen, jonka Wapitester-työkalu tallentaa kiintolevylle. [14] 

 

Wapitester-työkalulla voidaan kutsua eri ympäristöjen palveluita. Ympäristövaihto täytyy 

kuitenkin tehdä manuaalisesti wapitester.xml konfiguraatiotiedostoon. Lisäksi ympäristöt 

esitetään työkalussa teknisessä muodossa yhteysosoitteiden kautta, jotka koostuvat IP-

osoitteista ja porttinumeroista, joiden merkitys ei ole ihmiselle helposti muistettavissa. 

Wapitester-työkalu integroituu huonosti muihin testausalustoihin ja koska työkalu on 

OpenEdgepohjainen, on sitä hankala hyödyntää muutoin kuin OpenEdgepohjaisten 

sovellusten kautta. Työkalun käyttäminen vaatii OpenEdge sovelluskehitysalustan ja 

Winsuren asennuksen, joten käyttöönotto on hyvinkin raskas operaatio. Työkalulla voidaan 

kutsua vain yhtä proseduuria kerrallaan, joten se soveltuu huonosti kuormitustestaukseen tai 

automaatioon, jossa vaaditaan integraatiota useisiin paikkoihin ja eri teknologioiden 

saumatonta hyödyntämistä. [14] 

 

Wapitester-työkalulla voidaan nimensä mukaisesti testata vain WAPI-tyyppisiä 

proseduureja, jotka keskustelevat XML-tiedon välityksellä. OpenEdge-proseduureja on 

kuitenkin hyvin monia erilaisia rajapintarakenteeltaan. Jotkin proseduurit voivat ottaa 

parametreina tietokannan tietoa väliaikaistauluna ja mahdollisesti muita tiedon 

prosessointiin vaikuttavia parametreja. Mahdollisuuksia on siis lukemattomia ja 

proseduurista riippuen sisä- ja ulostuloparametrien määrä vaihtelee.  

 

Proseduurit sisältävät myös pitkään tuotantokäytössä olevaa liiketoimintalogiikkaa, joten 

näiden jatkohyödyntäminen testauksessa ja testaustausautomaatiossa on luonnollinen polku 

testauksen kehittämiselle. Proseduurien kautta olisi mahdollista hakea tietyt kriteerit 

täyttävää testiaineistoa. Lisäksi proseduureja voisi potentiaalisesti hyödyntää testitulosten 

varmentamisessa. Esimerkiksi kielikäännösten hausta vastaavan proseduurin avulla 

pystyttäisiin varmistamaan automaattisesti muun muassa selitetekstien oireellisuuksia. 
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Kuva 15. Nykyisen OpenEdge pohjaisen wapitester-työkalun käyttöliittymädemo [60] 

 

Yllä olevassa kaaviossa on demonäkymä wapitester-työkalun käyttöliittymään. 

Käyttöliittymässä nähdään valittavat palvelut eli proseduurit sekä OpenEdge AppServer 

yhteydenmuodostusparametriteksti. Outputkenttä määrittää vastauksen tallennussijainnin. 

[60] 

 
 

Kuva 16. Nykyisen OpenEdge pohjaisen wapitester-työkalun käyttöliittymädemon 

konfiguraatio XML-tiedosto [60] 
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Yllä olevassa kaaviossa on wapitesterdemon konfiguraatio. Konfiguraatiosta nähdään, että 

yhteysparametreja voi olla käytössä vain yksi kerrallaan. Jos testiympäristö halutaan vaihtaa, 

täytyy konfiguraatiota käydä muokkaamassa käsin ja wapitester-työkalu on 

uudelleenkäynnistettävä tämän jälkeen. [60] 

 

Ohessa on listattuna tiivistetysti kehityskohteet, joilla helpotettaisiin OpenEdge pohjaisten 

proseduurien kautta suoritettavaa testausta ja joilla valjastettaisiin kyseisten proseduurien 

sisältämä liiketoimintalogiikka rajapintatestauksen avuksi: 

• Wapitester-työkalun toiminnallisuus täytyy saada avattua ja integroitua yleisesti 

käytössä oleviin testaustyökalukokonaisuuksiin 

• WAPI-proseduurien kuormitustestauksen mahdollisuus 

• Matala käyttökynnys työkalulle ilman OpenEdge sovelluskehitysalustan tai Winsure 

ohjelmiston asentamisen tarvetta 

• Vaihtoehtoiset keinot tehdä hakuja OpenEdge kannasta ilman tarvetta käyttää 

Progressin procedure-editoria, joka on OpenEdge pohjainen ja Progressin omaa 

lähdekoodia, eikä siten helposti integroitavissa muihin testaustyökaluihin 

• Vaihtoehtoinen yleisesti hyödynnettävä tapa tehdä OpenEdge proseduurikutsuja 

sellaisiin proseduureihin, jotka eivät ole WAPI-pohjaisia 

 

SOAP-UI on rajapintatestauksessa keskeisin työkalu, joka on avointa lähdekoodia ja jota 

ylläpidetään aktiivisesti. Lisäksi edellisissä luvuissa tehtyjen selvitysten perusteella SOAP-

UI:n voidaan katsoa olevan enemmänkin yleiskäyttöinen testausalusta, joka mahdollistaa 

testitapausten- ja testauksen hallinnan ja organisoinnin. Lisäksi SOAP-UI tarjoaa tuen 

tietokantayhteyksille ja muillekin mahdollisesti integraatiotestauksessa hyödyksi oleville 

teknologioille. SOAP-UI ei ole siis pelkästään rajapintatestaustyökalu kuten sen nimi voi 

mahdollisesti antaa ymmärtää. Näin ollen on siis luonnollista, että ratkaisuvaihtoehtoja 

lähdetään katsomaan SOAP-UI työkalun näkökulmasta.  
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4.7 SOAP-UI laajennusmahdollisuudet ja Progressin tarjoamat 
integraatioratkaisut 

 

Progress tarjoaa Open Client ohjelmointikirjaston hyödynnettäväksi erikseen Java ja .NET 

alustoille. Open Client ohjelmointikirjasto mahdollistaa OpenEdge AppServerille ladattujen 

liiketoimintaprosessiohjelmien kutsumisen Java ja .NET pohjaisten hyödyntäjien toimesta. 

Tällä saavutetaan se, että tavallisesti kutsuttavia liiketoimintaproseduureja pystytään 

kutsumaan myös muista kuin OpenEdge-teknologiaan pohjautuvista sovelluksista. Tämä 

mahdollistaa muun muassa sen, että OpenEdge-pohjaisia valmiita liiketoimintaproseduureja 

voidaan paketoida WebServiceiksi ja tarjota siten palveluita hyödyntäjille 

alustariippumattomasti. Testauksen kehittämisen kannalta tämä palveluiden esiintuominen 

voisi tuoda uusia mahdollisuuksia testiaineiston hakemiseen ja siten luoda edellytykset 

testausautomaatiolle.  [61] 

 

Oheisessa kaaviossa on kuvattu Progressin OpenEdge Open Client arkkitehtuuri: 

 

Kuva 17. Progressin OpenEdge Open Client arkkitehtuuri kuvattuna [61] 
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Yllä olevassa kaaviossa on kuvattu OpenEdge application server rakenne. Application server 

voidaan kääntää sovelluspalvelimeksi. Yleisesti sovelluspalvelimet voidaan nähdä 

kokonaisuuksina, jotka tarjoavat liiketoimintalogiikan hyödyntäjäsovellusten saataville 

mahdollisesti useidenkin erilaisten protokollien kautta. [62] OpenEdge sovelluspalvelin 

koostuu tietokantaosuudesta ja liiketoimintapalvelut käsittävästä AppServer osuudesta. 

Peilattuna OERA viitearkkitehtuuriin, AppServer käsittää viitearkkitehtuurissa esitetyn 

liiketoimintakerroksen ja tietokanta puolestaan dataosuuden. Kokonaisuudessa voidaan 

hyödyntää myös nimipalvelinta, jonka tehtävänä on toimia viestinvälittäjänä 

hyödyntäjäsovellusten ja AppServereiden kanssa. Nimipalvelimen käyttäminen on 

vaihtoehtoista, mutta sen käyttöä suositellaan, jos sovelluspalvelimeen liittyy useampia 

AppServer komponentteja. [63] 

 

Kaaviossa 17 harmaalla kuvatut osiot ovat OpenEdge-pohjaisia komponentteja. Kaaviossa 

nähdään kolmea eri reittiä Appserverin palveluiden hyödyntämiselle eri teknologia-alustalla 

toimivan hyödyntäjän osalta. Näistä reittivaihtoehdoista kaksi ovat Open Client pohjaisia 

hyödyntämistapoja [64]: 

 

• WSA (Web Service Adapter) hyödyntäminen 

• WSA:n avulla voidaan paketoida suoraan OpenEdge-pohjaisia 

liiketoimintapalveluja Web Serviceiksi, joita voidaan kutsua kuten mitä 

tahansa Web Serviceä 

• Open Client hyödyntäminen 

• OpenClient rutiinien kautta http/s kutsu OpenEdgepohjaiseen AIA 

(AppServer Internet Adapter) komponenttiin 

• Suora TCP/IP kutsu AppServerille SSL-salauksella tai ilman.  

 

AIA ja WSA-pohjaisessa hyödyntämisessä täytyisi asettaa ja konfiguroida WSA- tai AIA 

alusta ja kytkeä se OpenEdge-sovelluspalvelimeen. Lisäksi erillisellä OpenEdgen 

proxygeneraattorityökalulla täytyisi muodostaa erilliset Java tai .NET pohjaiset proxyluokat 

per kutsuttava sovellus. Tämä olisi työläs malli testaukselle, jossa on tarve ketterästi päästä 

käsiksi useisiin OpenEdge proseduureihin, jotka voivat sijaita eri testiympäristöissä ja 

palvelimilla.   
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OpenClient ohjelmointikirjasto tarjoaa keinot myös relaatiomuodossa olevan datan siirtoon 

asiakassovelluksen ja OpenEdgeproseduurien välillä. Nämä käsittävät OpenEdgen 

väliaikaistaulu (temp table) ja OpenEdgen ProDataSet tyyppisen tiedon siirtämisen. 

ProDataSet tietotyyppi tarjoaa keinot useiden kytköksissä olevien väliaikaistaulujen 

käsittelyyn ja organisointiin. WebServicet eivät tue suoraan väliaikaistaulu- tai ProDataSet-

tietorakennetta ja Progress suositteleekin, että Web Serviceiden tapauksessa tässä muodossa 

oleva data serialisoidaan esim XML muotoon ja palautetaan tekstimuodossa. [61] 

 

Oheisessa kaaviossa on lueteltu Java Open Client ohjelmointikirjaston tukemat OpenEdge-

tietotyypit sekä niiden vastinparit Java-ohjelmointikielessä. 

 

Taulukko 5. OpenEdge-tietotyypit ja niiden vastinparit Java Open Client 

ohjelmointikirjastossa [65] 

ABL data type Java proxy data type 

CHARACTER java.lang.String 

COM-HANDLE com.progress.open4gl.COMHandle 

DATASET  
DATASET-HANDLE 

com.progress.open4gl.ProDataGraph 

DATE DATETIME  
DATETIME-TZ 

java.util.GregorianCalendar 

DECIMAL java.math.BigDecimal 

HANDLE com.progress.open4gl.Handle 

INT64 long 

INTEGER int 

LOGICAL boolean 

LONGCHAR java.lang.String 

MEMPTR com.progress.open4gl.Memptr 

RAW byte[ ] 

RECID long 

ROWID com.progress.open4gl.Rowid 

TABLE  
TABLE-HANDLE 

com.progress.open4gl.ProDataGraph 
(when mapped as a Java SDO DataGraph) 

TABLE  
TABLE-HANDLE 

java.sql.ResultSet 
(when mapped as an SQL ResultSet) 

WIDGET-HANDLE com.progress.open4gl.Handle 

 

Kaaviosta nähdään, että osalle tietotyypeistä on saatavilla suora vastine Javan omista 

tietotyypeistä. Osalle taas on Progressin Java Open Client kirjaston kautta saatavilla 

Progressin oma Java toteutus, joka vastaa OpenEdgen tietotyyppiä. OpenEdge-
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tietotyypeissä ”handle” tarkoittaa osoitintyyppistä muuttujaa, joka sisältää viittauksen 

varsinaiseen tietoon. 

 

Oheisessa taulukossa on kuvattu OpenEdge-tietotyypit ja niiden merkitykset tietotyypeillä, 

joille on tehty Java-vastinpariksi Progressin oma toteutus. 

 

Taulukko 6. OpenEdge-tietotyypit, joissa Progressin oma Java-toteutusvastinpari ja 

tietotyyppien kuvaukset. [66] 

 

ABL data type ABL Description Java proxy data type 

COM-HANDLE 

This handle provides access to 
the ActiveX control container 
(COM object) associated with 
the control-frame. 

com.progress.open4gl.COMHandle 

DATASET  
A ProDataSet object is a 
collection of one or more 
related temp-tables com.progress.open4gl.ProDataGraph 

DATASET-HANDLE 
A handle  to a ProDataSet 
object 

HANDLE 
The purpose of a HANDLE is to 
be the reference (pointer) to 
an built in object type 

com.progress.open4gl.Handle 

MEMPTR Memory pointer com.progress.open4gl.Memptr 

ROWID 

A ROWID is a row identifier 
that uniquely identifies that 
row (or data record) in a 
database.  As soon as a row is 
created, a row identifier is 
assigned to it and stays the 
same for the row's entire life. 

com.progress.open4gl.Rowid 

TABLE  

A temp-table gives you nearly 
all the features of a database 
table, and you can use a temp-
table in your procedures 
almost anywhere you could 
reference a database table. 

com.progress.open4gl.ProDataGraph 

TABLE-HANDLE 
A handle to a TEMP-TABLE 
object 

WIDGET-HANDLE 

The handle of the control 
frame associated with the 
control-frame COM object. 
(Windows only; Graphical 
interfaces only) 

com.progress.open4gl.Handle 
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Tiedonsiirron kannalta huomataan, että jo aiemmin esitellyt OpenEdgen väliaikaistaulu- ja 

ProDataSet-tyyppiset tiedot ovat mielenkiintoisimpia johtuen niiden käytön paljoudesta 

Progress proseduureissa sekä siitä, että niiden avulla pystytään siirtämään eri muodossa 

olevaa tietokannan tietoa määrämuotoisesti ja hallitusti tyypitettynä. Progressin 

ProDataGraph OpenClient toteutus on Java puolella oletusmekanismi 

väliaikaistaulutyyppisten parametrien siirtämiseen. OpenEdgen 10.1A versiota edeltävissä 

versioissa SQL Resultset oli oletusmekanismi ja se tarjotaan yhä mahdollisuutena taaksepäin 

yhteensopivuuden vuoksi. SQL Resultsetissä on omat rajoitteensa ja sen kautta muun 

muassa tiedon lukeminen ja muokkaaminen on yksisuuntaista tietorakenteen alusta loppuun. 

Jos välissä olleisiin riveihin halutaan palata, täytyy käsittely aloittaa taas aivan alusta. [67] 

[68] 

 

Oheinen kaavio havainnollistaa ProDataGraph luokkaa ja sen rakennetta: 

 

Kuva 18. ProDataGraph oliomalli [69] 
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Kaaviossa ei ole kuvattu suoraan ProDataGraphMetaData ja ProDataObjectMetaData 

olioita. Näiden olioiden merkitys käy ilmi kaaviosta implisiittisesti vuorovaikutussuhteiden 

kautta. 

 

Kirjoitushetkellä SOAP-UI:n viimeisin versio on 5.50. SOAP-UI tarjoaa mahdollisuuden 

luoda Apachen Groovy-ohjelmointikielellä räätälöityjä skriptejä, joita voidaan ajaa SOAP-

UI:n päällä ja jotka tarjoavat mahdollisuuden laajentaa toimintamahdollisuuksia kielen 

suomissa rajoissa. [70] Groovy on Java-ympäristössä suoritettava ja Java-syntaksin kanssa 

yhteensopiva ohjelmointikieli. Groovy mahdollistaa myös valmiiden Javalla tehtyjen 

luokkien käyttöönoton ja hyödyntämisen. [71] Koska Groovy tukee Java-luokkien 

käyttöönottoa, voidaan Progressin tarjoamat OpenClient luokat ottaa käyttöön SOAP-UI:ssa 

Groovy-alustan kautta.  

 

Groovy mahdollistaa SOAP-UI:ssa ketterien muutosten nopeahkon käyttöönoton, mutta jos 

tarkoitus on tehdä pysyviä ja uudelleenkäytettäviä ratkaisuja, kannattaa tällöin hyödyntää 

SOAP-UI:n tarjoamaa plugin-arkkitehtuuria. [72] SOAP-UI:n pro-versio tarjoaa erillisen 

plugin-manager ominaisuuden, joka mahdollistaa Java-komponenttien paketoimisen plugin-

malliin, jonka avulla komponentit voidaan ottaa käyttöön SOAP-UI:ssa, ominaisuuksien 

laajentamiseksi. Plugin-manager ei ole sellaisenaan saatavilla työkalun open source 

versiossa. Open source versiossa plugin tuki toimii vanhan mallin mukaisesti, jossa ei ole 

saatavilla keskitettyä hallintatyökalua plugineille vaan tämä kaikki hallinta täytyy hoitaa 

käsin. Smartbearin dokumentaatiossa tämä vanha malli on niukasti käsiteltynä ja virallisessa 

dokumentaatiossa tämä plugin-malli todetaan myös ”vanhentuneeksi”. Dokumentaatiossa 

on myös seuraava teksti, joka viittaisi, että aiemmin tehdyt vanhan mallin mukaiset pluginit 

eivät toimisi SOAP-UI:ssa 5.1 versiota uudemmalla versiolla: ”**Note: **The following are 

old style plugins. They are not compatible with SoapUI 5.1 and later, and cannot be installed 

with the Plugin Manager.”  [73]. SOAP-UI:n arkkitehti ja kehittäjä Ole Lensmar on vuonna 

2012 kirjoittanut artikkelin kustomoitujen testitapausten lisäämisestä SOAP-UI:hin. 

Kyseinen artikkeli on kirjoitettu ennen plugin-managerin tuloa ja noudattaa siten vanhan 

kaavan mallia plugineiden kehittämisen osalta. Ole Lensmar tarjoaa myös artikkelin 

esimerkkipluginin lähdekodin ja käännetyt binäärit vapaasti hyödynnettäviksi. [74] 
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Ole Lensmarin artikkelissaan tarjoama plugin sisältää Java-koodin sähköpostilähetyksen 

tekemiseen, käyttöliittymä- ja testitapauspaketoinnin, joilla plugin on integroitu kiinteäksi 

osaksi SOAP-UI:n käyttöliittymään. Plugin itsessään on paketoitu jar (Java Archive) 

tiedostoksi. Käyttöönotto on yksinkertaista ja siihen riittää se, että plugin sijoitetaan SOAP-

UI:n asennuskansion alaiseen /bin/plugins/ kansion alle. Uusimmassa 5.50 versiossa tätä 

plugins-kansiota ei ole oletuksena vaan se täytyy luoda itse. 

 

 

Kuva 19. Ole Lensmarin email test step pluginin käyttöönotto. 

 

Pluginin käyttöönottoa kokeiltaessa selviää, että pluginien käyttöönotto on yhä mahdollista 

ilman pluginmanager sovellustakin. Näin ollen Smartbearin dokumentaatiossa ilmoitettu 

varoitus siitä, että vanhan tyyliset pluginit eivät toimisi 5.1 versiota uudemmilla versiolla ei 

pidä ainakaan kaikilta osin paikkaansa. Ole Lensmarin sähköpostiviestiplugin näyttäisi 

toimivan moitteetta myös uusimmalla 5.50 versiolla. 

 



 

 

 

50 

 

Kuva 20. Ole Lensmarin email test step pluginin toiminnassa SOAP-UI Open source 

työkalun 5.50 versiolla. 

Vaikuttaisi vahvasti siltä, että plugin-laajennusten käyttöönotto on yhä mahdollista SOAP-

UI työkalun open source versiolla vanhaan tyyliin ilman plugin manager tukea, joka on 

saatavilla vain maksulliselle pro-versiolle.  
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4.8 Prototyypin suunnittelu ja toteutus 

 

Tässä luvussa on tarkoituksena luoda POC (Proof Of Concept) prototyyppiratkaisu, joka 

mahdollistaa Progress pohjaisten proseduurien testauksen SOAP-UI työkalua käyttäen. 

Tällöin Progress pohjaisia proseduureja voidaan hyödyntää myös testiaineiston haussa ja 

niiden kautta voidaan myös varmentaa muiden korkeamman tason koostavien palvelujen 

oikeaa toimintaa. 

 

Prototyyppiratkaisussa käytetään hyväksi Progressin tarjoamia Java Open Client kirjastoja, 

jotka mahdollistavat Java ohjelmointikielellä matalan tason kommunikoinnin progress-

pohjaisten proseduuriohjelmien kanssa. Lisäksi ratkaisussa tullaan hyödyntämään SOAP-

UI:n plugin-laajennusmahdollisuuksia, joilla uusi toiminnallisuus pystytään integroimaan 

saumattomasti osaksi SOAP-UI työkalua. Suunnitelmana on koeponnistaa proseduurien 

kutsumahdollisuus käyttäen avuksi SOAP-UI:n tukea Groovylle, jolla pystytään nopeasti 

varmentamaan konseptin pitävyys ja tunnistaa hyvissä ajoin mahdolliset huomiota vaativat 

ongelmakohdat.  

 

Tarkoituksena on tehdä laajempi prototyyppi WAPI (Winsure Application Programming) 

liittymän toteuttaville proseduureille, jotka ottavat sisäänsä XML-muotoista tekstiä, 

palauttavat ulos XML-muotoista tekstiä parametreina sekä palauttavat erillisen 

tekstimuotoisen paluuviestin, joka yleensä sisältää statustietoa ohjelman suorituksen 

onnistumisesta. Tämän WAPI-liittymän toteuttavien proseduurien kanssa keskustelevan 

prototyypin kanssa pyritään myös toteuttamaan SOAP-UI:n käyttöliittymään integrointi, 

jolloin käyttö olisi mahdollisimman suoraviivaista ja helppoa. Tämän lisäksi tehdään 

erillinen prototyyppi, jolla varmennetaan muiden kuin WAPI-liittymän toteuttavien 

mielivaltaisten proseduurien kutsuminen ja näiden tarjoamien tietojen jatkohyödyntäminen 

osana SOAP-UI pohjaista testausprosessia.  

 

Ohessa koostettuna prototyypin toteutuksen osa-alueet: 

1. Groovyn kautta Java open client koeponnistus 

2. WAPI-pohjaisten OpenEdge proseduurien kutsumisen ja SOAP-UI integraation 

toteuttaminen 

3. Mielivaltaisten OpenEdge proseduurien kutsumisen koeponnistus 
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4. POC-automaatio kokonaisuudelle, joka hyödyntää uusia toiminnallisuuksia ja 

liitännäistä sekä käyttää laajasti hyväksi esimerkiksi OpenEdgen JDBC-ajuritukea 

 

Oheinen kuvaaja sisältää hahmotelman testattavasta kokonaisuudesta, jossa hyödynnetään 

osana prototyyppiratkaisua: 

 

   

Kuva 21. Uusien suunniteltujen prototyyppiominaisuuksien hyödyntäminen 

integraatiotestauksessa 
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Kaaviossa on havainnollistettu testausmahdollisuuksia vahinkohakupalvelulle, joka hakee 

tietoa useista järjestelmistä, karsii tietoja, yhdistelee tietoja ja suorittaa 

tietomallimuunnoksia. Kun SOAP-UI:lla päässään käsiksi suoraan WAPI-proseduurien 

palauttamaan dataan, pystytään ylemmän kerroksen suorittavat tietomallimuunnokset ja 

palauttama datasisältö varmentamaan taustajärjestelmää vasten. OpenEdge JDBC-ajureita 

voitaisiin hyödyntää suoraan OpenEdge tietokantaan pääsyssä ja testiaineiston haussa. 

Winsure sisältää useita valmiita proseduureja, jotka sisältävät valmista bisneslogiikkaa, jota 

voidaan hyödyntää sellaisenaan testiaineiston haussa tai tulosten varmentamisen tukena. 

Näiden prosessien kutsumien mahdollisuus avaisi uusia mahdollisuuksia 

integraatiotestaukselle. 

 

Ohessa hahmotelma siitä mitä esimerkiksi palveluväylällä sijaitsevan koostavan 

vahinkopalvelun automattinen testaaminen voisi käytännössä olla: 

 

1. OpenEdge JDBC 

• Haetaan vahinkohakukriteerit suoraan OpenEdge-tietokannasta 

2. Yleismuotoiset OpenEdge proseduurit 

• Syötetään valitut kriteerit liiketoimintaproseduurille, joka palauttaa ylätason 

listatiedot vahingoista ja niiden tunnistetiedoista 

3. WAPI-liittymän mukaiset OpenEdge proseduurit 

• Haetaan ylätason tietojen perusteella esimerkiksi tietyn yksilöllisen vahingon 

tiedot. 

• Samalla tulee testattua itse WAPI-proseduuri, että se toimii yhdenmukaisesti 

muihin liiketoimintaproseduureihin nähden ja palauttaa tiedot hakuavaimilla. 

4. SOAP / REST 

• Testataan ylätason koostavaa palvelua ja verrataan sen palauttamia tietoja 

alempien kerroksien tietoihin. Varmistetaan, että kaikki haluttu data palautuu 

ja on oikean muotoista. 

 

Esitetty listaus kuvastaa sitä kuinka erillisiä komponentteja voidaan yhteiskäyttää SOAP-

UI:ssa ja kuinka niiden avulla voidaan luoda kaiken kattavia integraatiotestausskenaarioita, 

jotka eivät vaadi manuaalista tiedon hakua. 
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4.8.1 OpenEdge Java OpenClient kirjaston ja OpenEdge JDBC käyttöönotto 

SOAP-UI:ssa 

 

Tässä luvussa kuvataan Progressin tarjoaman Java OpenClient kirjaston käyttöönottoa ja sen 

hyödyntämistä SOAP-UI:sta käsin. 

 

Progress tarjoaa Java Open Client toiminnallisuuden .jar paketissa, joka voidaan ottaa 

käyttöön Java-projekteissa. Kyseinen .jar paketti on nimeltään o4glrt.jar ja se on saatavilla 

Progressin tarjoamista OpenEdge asennuspaketeista. Jar-tiedosto löytyy OpenEdgen 

asennuspaketin Java-kansiosta: %DLC%\java\. [75] 

 

SOAP-UI työkaluun on mahdollista liittää ulkoisia jar-tiedostoja ja näiden tarjoamat 

ominaisuudet ovat käytettävissä Groovy-ohjelmointikielen avulla SOAP-UI:sta käsin. 

Ulkoiset .jar tiedostot täytyy viedä SOAP-UI:n kansioon bin/ext, jotta ne ovat 

hyödynnettävissä. [76]  

 

SOAP-UI:n ulkoisten binäärien kansioon on mahdollista lisätä myös JDBC-ajureita eri 

alustojen tietokantapääsyä varten. Progress tarjoaa OpenEdge asennuspaketin mukana myös 

JDBC-ajurit erillisenä .jar tiedostona. Ajurit mahdollistavat Java-pohjaisten sovellusten 

pääsyn OpenEdge tietokantaan. OpenEdge 11.x versioissa tarvittava tiedosto, joka sisältää 

JDBC-ajurit, on openedge.jar ja se löytyy myös <asennushakemisto>\java\ kansiosta.  [77] 

[78] 

 

Java OpenClient luokkien käyttöönottoa varten täytyy myös täyttää riippuvuusvaatimukset 

ulkoisiin kirjastoihin. Muun muassa aiemmin käsitelty Java Open Clientin ProDataGraph 

luokka perustuu Eclipsen SDO (Service Data Objects) luokkaan. OpenEdgen Java kansiossa 

on erikseen ext-niminen kansio, joka sisältää tarvittavat ulkoiset kirjastot. OpenClient 

käyttöä varten Progress suosittaa seuraavien ulkoisten kirjastojen käyttöönottoa 

riippuvuuksien täyttämiseksi: 

•  common.jar 

•  commonj.sdo.jar 

•  ecore.jar 

•  ecore.change.jar 

•  ecore.sdo.jar 

•  ecore.resources.jar 

•  ecore.xmi.jar 
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SOAP-UI:n näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että kyseiset jar-paketit on lisättävä SOAP-

UI:n kotihakemiston /bin/ext kansioon, jotta nämä olisivat Groovy-skriptien käytettävissä. 

 

 

Kuva 22. Tarvittavien .jar pakettien käyttöönotto SOAP-UI:ssa 

 

JAR-paketit ladataan SOAP-UI:n viittauksiin työkalua käynnistettäessä, joten jos pakettien 

asettamisen aikoihin työkalu on ollut käynnissä, voidaan se joutua uudelleenkäynnistämään. 

 

SOAP-UI sisältää jo valmiin JDBC-käyttöliittymän JDBC-ajurin konfigurointiin ja SQL-

kyselyjen tekemiseen. JDBC-ajuri sijaitsee openedge.jar paketin luokkapolussa: 

com.ddtek.jdbc.openedge.OpenEdgeDriver. Tämän lisäksi SOAP-UI tarvitsee 

yhteysparametrit yhteyden muodostamista varten. Yhteysparametrit annetaan 

tekstimuodossa: [78] 

 

jdbc:datadirect:openedge://<host>:<port>;databaseName=<db_name>;user= 

<username>;password=<secret> 

 

Oheisessa kaaviossa on kuvattu SOAP-UI:n käyttöliittymään laitetut JDBC-parametrit ja 

esimerkkikysely ja kyselyn tulos. 
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Kuva 23. JDBC SQL-kysely Winsuren OpenEdge tietokantaan 

 

SOAP-UI palauttaa kyselyn tulokset XML-tietorakenteessa, jossa jokainen rivi on 

isäntäelementti, jonka alla sarakkeet ovat omina XML-elementteinään. XML-data on 

hyödynnettävissä seuraavissa vaiheissa ja halutut datat voidaan parsia siitä ohjelmallisesti ja 

niitä parametroida käytettäväksi esimerkiksi seuraavissa Web Service kutsuissa. 

Ensimmäisellä yrittämällä SQL-kysely OpenEdge tietokantaan palautti muistinkäyttöön 

liittyvää virheilmoitusta. Tämä ratkesi asettamalla yläraja SOAP-UI:n JDBC-testistepin 

”Fetch Size” konfiguraatiomuuttujaan. Ratkaisu on johdettu Progressin kyseistä häiriötä 

käsittelevästä tietoiskusta. [79] 

 

 

Kuva 24. Fetch Size konfiguraatiomuuttujan arvon asettaminen SOAP-UI:n JDBC 

muuttujavalikosta käsin 
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Myös IBM tarjoaa JDBC ajurit IBM DB2 (IBM Database 2) tietokannalleen. Tietokantaan 

kytkeydytään db2jcc.jar Java paketin sisältämien ajuritoiminnallisuuksien kautta. [80] DB2-

ajuri täytyy siirtää SOAP-UI:n bin/ext kansioon ja SOAP-UI käynnistää uudelleen, jotta 

ajuriluokka ”com.ibm.db2.jcc.DB2Driver” on hyödynnettävissä. DB2 JDBC ajurista on 

saatavilla useita versioita ja näiden versioiden erot liittyvät muun muassa JDBC versioiden 

tukeen. SOAP-UI 5.50 toimii ongelmitta db2jcc4.jar ajurilla, joka sisältää tuen JDBC 4.0 

versiolle. [81] 

 

 

Kuva 25. Viitekuva DB2 JDB-ajurin hyödyntämisestä SOAP-UI työkalusta käsin [80] 

 

SOAP-UI vaikuttaa siis kykenevän hakemaan tietoa mitä erilaisemmista tietokannoista, 

kunhan näille on vain saatavilla asianmukainen JDBC-ajuri. Näin ollen SOAP-UI:n voi 

nähdä testausalustana, jonka kautta pystyy automatisoimaan testausta testiaineiston haun 

osalta integraatioissa, jotka kytkeytyvät hyvinkin erilaisiin taustajärjestelmiin. Myös 

Microsoft tarjoaa JDBC 4.0 version mukaista JDBC ajuria SQL Server 

tietokantajärjestelmilleen. [82] Microsoftin SQL Server on pohjana monissa 

taustajärjestelmissä ja lisäksi Microsoftin WCF (Windows Communication Foundation) 

tyyppiset .NET komponenttikirjaston rajapinnat voivat hyödyntää SQL Server tietokantoja 

tietokytkennöissä ja muunnoksissa, mikä tarjoaa kohdepisteen integraatiotestaukselle.  
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SOAP-UI:n Groovy-konsolista käsin JAR-paketit voidaan ottaa käyttöön import-lauseilla 

aivan kuten Java-koodissakin. Tämän jälkeen JAR-pakettien tarjoamat luokat ja metodit 

ovat hyödynnettävissä. 

 

 
Kuva 26. WAPI-proseduurin kutsuminen SOAP-UI:n Groovy-skriptauksen kautta 

 

 

Edellä olevassa kaaviossa on kuvattu SOAP-UI:n Groovy-skriptaus konsolissa WAPI 

tyyppisen OpenEdge proseduurin kutsuminen hyväksikäyttäen Progressin tarjoamia Java 

Open Client luokkakirjastoja. Kokonaisuudessa ovat seuraavat osa-alueet: 

1. Yhteyden luominen OpenEdge AppServeriin AppServerDC (= AppServer Direct 

Connect) protokollalla ja yhteyden ominaisuuksien asettaminen 

2. Proseduurin nimitiedon ja parametritietojen laittaminen OpenAppObject oliolle, joka 

vastaa proseduurikutsun suorittamisesta 

3. Proseduurikutsun suorittaminen ja tähän kuluneen suoritusajan mittaus 

4. Tulo- ja paluuarvojen parsiminen ja talteenotto 

5. Yhteyksien vapauttaminen 
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6. Tulosten tulostaminen SOAP-UI:n lokituskonsolille 

a. Proseduurin muokkaama OUTPUT-xml teksti 

b. Proseduurin paluuarvoteksti 

c. Proseduurikutsun suoritusaika 

 

SOAP-UI:n Groovy-konsolilla tehty koemallinnus osoittaa, että WAPI-proseduurien 

kutsuminen on mahdollista Java-koodilla SOAP-UI alustasta käsin. Prototyypin ajon 

jälkeisissä konsolitulosteissa nähdään, että proseduuri palauttaa XML-vastauksen ja erillisen 

paluuarvotekstin, joka tämän proseduurin tapauksessa ilmoittaa suorituksen valmistumisesta 

ilman virheitä. Mukana on myös prosessikutsun suoritusajan laskenta, mikä tulee tarpeeseen, 

kun arvioidaan ovatko prosessin vasteajat riittäviä. Lisäksi suoritusaikatieto on ehdoton 

kuormitustestauksessa, jossa mitataan prosessin vasteaikoja ajan ja kuormitustason suhteen. 

 

SOAP-UI:n JDBC toiminnallisuuden varmistaminen OpenEdge JDBC-ajureiden kautta 

onnistui myös. SOAP-UI sisältää oman JDBC-konsolinsa, jonka kautta tietokantakyselyjen 

tekeminen on OpenEdgen JDBC-ajurin avulla mahdollista. Mahdollista on myös näiden 

kyselyjen tulosten jatkohyödyntäminen, joten tällä saralla ei tarvita lisäkehitystä ja SOAP-

UI itsessään tarjoaa riittävät välineet, joilla pärjätään OpenEdgen JDBC-yhteyksien kanssa. 

 

Seuraava askel on viedä prototyyppi astetta pidemmälle ja luoda tämän ympärille 

käyttöliittymä ja integroida kokonaisuus osaksi SOAP-UI:hin. Toteutukseen täytyy lisätä 

myös virhekäsittely ja mahdollistaa nyt prototyypissä olevien kovakoodattujen arvojen 

asettaminen käyttöliittymästä käsin. Java Open Client ei tarjoa valmiita työkaluja 

proseduurikutsun suoritusajan mittaamiseen vaan tämä täytyy hoitaa itse Javan kautta 

mittaamalla, joka antaa todennäköisesti riittävän tarkan kuvan suoritusajoista, mutta joka 

samalla tarkoittaa sitä, että mahdolliset tietoliikenneongelmat voivat vääristää raportoituja 

suoritusaikoja proseduurin todellisiin suoritusaikoihin nähden, mikä on hyvä huomioida 

testitulosten analyysissä. 
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4.9 SOAP-UI laajennoksen rakentaminen WAPI-proseduurien 
kutsumiselle 

 

Tässä osiossa kuvataan aiemmin tehdyn WAPI-proseduurien kutsumisen prototyypin 

pohjalta tehtävä SOAP-UI laajennus, joka integroi kokonaisuuden osaksi SOAP-UI alustaa 

sisältäen tarvittavat integraatiot ja käyttöliittymän. Integroinnissa käytetään hyödyksi 

tietolähteinä SOAP-UI:n pääarkkitehti Ole Lensmarin ”Creating your own TestSteps in 

soapUI” blogipostausta sekä myös SOAP-UI:n Open Source version lähdekoodia. [74] [83] 

 

Käyttöliittymän suunnittelussa täytyy ottaa huomioon mitä käyttäjälle halutaan tarjota 

syötearvoina ja mitä taas tulostearvoina. Aiemmin tehdyn prototyyppiohjelman perusteella 

ohessa on esitetty taulukoituna arvot ja niihin liittyvät erityishuomiot. 

 

Taulukko 7. SOAP-UI WAPI integraation käyttäjälle käyttöliittymässä tarjottavat 

syöteparametrit ja näihin liittyvät huomiot 

Syöteparametri Kuvaus Muuta 
url OpenEdge AppServerin osoitesijainti, 

jonka perusteella yhteys 
muodostetaan. Sisältää tiedon 
protokollasta, IP-osoitteesta ja portista.  

  

userId Vapaaehtoinen käyttäjätunnus, jos 
tunnistautuminen sitä vaatii. 

  

passWord Käyttäjätunnukseen liittyvä salasana, 
jos tunnistautuminen sitä vaatii. 

Käyttöliittymällä 
tietoturvasyistä voidaan 
salasanan merkit esittää 
tähtisymboleina yleisen 
tavan mukaisesti. 

procedureName Kutsuttavan proseduurin nimi / sijainti.   

inputXml Proseduurille toimitettava syöte XML Käyttöliittymällä on hyvä 
tarjota XML syntaksikorostus 
ja ns. "pretty print" 
mahdollisuus, jossa saadaan 
XML formatoitua helposti 
luettavaan muotoon. 

rawInputXml Proseduurille toimitettava syöte XML 
raakamuodossa. 

Todellinen lähtevä syöte, 
jossa on purettu auki 
mahdolliset 
makromuuttujat, yms. 
skriptit. 
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Taulukko 8. SOAP-UI WAPI integraation käyttöliittymässä näytettävät tulosteparametrit 

ja näihin liittyvät huomiot 

Tulosteparametri Kuvaus Muuta 

executionTime Proseduurin suoritukseen kulunut 
aika 

Tämä suoritusaika esitetään 
millisekunteina. 

procReturnValue Proseduurin palauttama paluuarvo.   

outputXml Proseduurin tuottama XML-vastaus. Käyttöliittymällä on hyvä 
tarjota XML 
syntaksikorostus ja ns. 
"pretty print" mahdollisuus, 
jossa saadaan XML 
formatoitua helposti 
luettavaan muotoon. 

 

Lisäksi syöteparametrien tapauksessa on hyvä huomioida SOAP-UI alustan tarjoama 

”property expansion”-ominaisuus, joka mahdollistaa syötearvojen joukkoon 

parametrimuuttujien lisäämisen. Parametrimuuttujilla voidaan muun muassa lisätä muualle 

tallennettua tietoa syötteeseen. Parametrimuuttujat mahdollistavat koko syötteen 

korvaamisen tai vain tietyn osan korvaamisen. Esimerkkejä parametrimuuttujien 

käyttämisessä WAPI-integraation syötearvoissa voisi olla muun muassa url-parametrin 

hakeminen konfiguraatiosta, jolloin osoitteita ei tarvitse kovakoodata vaan ne saataisiin 

haettua, vaikka konfiguraatiotiedostosta. Näin mahdollistetaan esimerkiksi ketterä 

testiympäristön vaihto, kun kaikkia osoitteita ei tarvitse käsin käydä muuttamassa vaan 

muutos voidaan tehdä tiettyyn paikkaan konfiguraatiota. Myös inputXML syöteparametrissa 

on moninaiset mahdollisuudet parametroinnille. XML:n tiettyihin kenttiin voidaan 

parametroida arvot, jotka ovat peräisin aiemmista vaiheista kuten SQL-kantahauista tai 

aiemmin tehdyn Web Service kutsun tai WAPI-proseduurikutsun vastauksesta peräisin 

olevaa dataa. Esimerkiksi aiemmin tehdyn asiakasrekisterihaun tuloksia voidaan hyödyntää 

sopimushaun syötteinä. [74] 
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SOAP-UI laajennoksen rakentamisen pohjana toimivat SOAP-UI:n lähdekoodi, 

SmartBearin arkkitehti Ole Lensmarin blogi testitapausten lisäämisestä ja Progressin 

OpenEdge- ja Java OpenClient dokumentaatio. Kehitystyökaluna käytetään Eclipse 

Foundationin Eclipse IDE (Integrated Development Environment) kehitysalustaa. 

Liitännäisen kehittämisessä SOAP-UI:n lähdekoodin fyysinen sijainti samassa Eclipse 

työtilassa on välttämätöntä, koska liitännäinen sisältää paljon riippuvuuksia SOAP-UI:n 

toteutukseen. Muita kehitystyökaluja ovat GIMP (GNU Image Manipulator Program), jolla 

luodaan tarvittavat graafiset elementit käyttöliittymälle.  

 

Pyrkimyksenä on tehdä laajennuksesta helposti käyttöönotettava niin uusille käyttäjille kuin 

vanhoillekin käyttäjille, joille WAPI-proseduurit ovat tuttuja ja, jotka ovat käyttäneet 

aiempaa OpenEdge pohjaista wapitester-työkalua. Tarkoituksena on tehdä siirtymästä 

helppoa ja toteuttaa tuki aiemmin käytetylle wapitester.xml konfiguraatiotiedostolle, jotta 

olemassa olevat asetukset saadaan siirrettyä kevyesti uuteen työkaluun. 

 

Toteutuksessa hyödynnetään lähtökohtaisesti SOAP-UI:n valmiita luokkarakenteita ja 

tarkoitus on integroida työkalu siten, että sen kautta saadaan hyödynnettyä mahdollisimman 

paljon SOAP-UI:n tarjoamia sisäisiä ominaisuuksia. Käyttöliittymätoteutuksessa on otettu 

mallia etenkin SOAP-testitapausten käyttöliittymätoteutuksesta, koska se vastaa 

rakenteeltaan hyvin sitä tarvetta, joka WAPI-testipausten käyttöliittymälle on tunnistettu. 

 

Toteutuksen haasteena olivat muun muassa tehdasluokat, jotka palauttavat dataa vain, jos 

testitapaus on tiettyä luokkatyyppiä. Vaihtoehtona olisi ollut SOAP-UI:n lähdekoodin 

muokkaaminen näiltä osin, mutta tämä olisi aiheuttanut ylimääräistä ylläpitotarvetta ja 

mahdollisesti liitännäisen toiminnan rajaamista vain itse käännetylle versiolle SOAP-UI:sta, 

mikä ei ole jatkon kannalta varteenotettava ratkaisu. Sen sijaan näissä tilanteissa päädyttiin 

ongelma kiertämään luomalla liitännäiseen omia paketointitoteutuksia, jotka tarjoavat 

tarvittavat palvelut omaa reittiänsä pitkin. Lisäksi haasteena oli erilaisten valmiiden 

XMLBeans konfiguraatioiden käyttöönotto, jotka aiheuttivat vaikeasti jäljitettäviä 

kaatumisongelmia. Juurisyyksi paljastui myöhemmin tarve generoida mukaan omat 

XMLBeans pohjaiset välittäjäluokat ja ottaa nämä mukaan liitännäisen .jar tiedostoon. 

 

Valmiin liitännäisen toteutuksen luokkakaavio on esitetty seuraavassa kaaviossa:
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Kuva 27. Valmiin SOAP-UI WAPI-laajennuksen kokonaiskuva 
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Kaaviossa eri luokat ovat värikoodattuina sen mukaan mikä taho on kyseisen luokan 

rakentanut. Keltaisella värillä ovat ne luokat, jotka on rakennettu SOAP-UI WAPI 

laajennusta varten tämän työn puitteissa. Vihreällä värillä ovat SmartBearin SOAP-UI:n 

luokat tai rajapintaluokat, joita on hyödynnetty toteutuksessa. Oranssilla värillä on Java 

Swing UI komponentteihin perustuvat hyödynnetyt luokat. Punaisella puolestaan näkyvät 

Apachen XMLBeans kirjastosta käyttöön otetut luokat. Purppuralla värillä ovat Javan kielen 

omat perusluokat. Lisäksi Progressin tarjoama OpenClient Java laajennus on kuvattu 

harmaalla värillä. 

 

Oheisissa taulukoissa on kuvattu toteutetut luokat ja niiden merkitykset. Esitysjärjestys on 

pyritty pitämään siten, että kokonaisuudessa merkittävimmät luokat on esitelty ensin. 

 

Taulukko 9. SOAP-UI WAPI laajennus integraatiototeutuksessa toteutetut luokat ja niiden 

merkitykset avattuna OSA1 

Luokka Kuvaus 

WapiTestStep Perusluokka WAPI testiaskel kokonaisuudelle. Periytetään 
epäsuorasti Smartbearin abstraktista testiaskelmaluokasta, joka 
mahdollistaa integraation SOAP-UI sovellusalustaan.  
 
Suora perintä kulkee SmartBearin abstraktin 
"WsdlTestStepWithProperties" luokan kautta, mikä mahdollistaa 
SOAP-UI:n ominaismuuttujatuen hyödyntämisen testiaskelmissa.  
 
WapiTestStep luokka mahdollistaa perusoperoinnit WAPI-
tyyppisten testiaskelmien osalta SOAP-UI:n käytäntöjen 
mukaisesti joko erillisen käyttöliittymäikkunan, komentorivin tai 
suoraan SOAP-UI:n geneerisen test runner testitapausajoikkunan 
kautta.  
 
Toteuttaa myös SmartBearin "Assertable" luokkarajapinnan, joka 
mahdollistaa testitulosten säännönmukaisen validoinnin. 

WapiTestStepFactory Tehdasluokka, joka mahdollistaa WapiTestStep tyyppisten 
testiaskelmien luomisen.  
 
Periytetään SmartBearin geneerisestä "WsdlTestStepFactory"-
luokasta. Tämä tehdasluokka täytyy rekisteröidä erilliseen 
konfiguraatiotiedostoon. Konfiguraatiotiedoston kautta SOAP-UI 
osaa ottaa WapiTestStepFactory luokan huomioon ja tarjota sen 
tuottamia testisteppejä oleellisissa näkymissä samoin kuin 
muitakin SmartBearin perustestiaskelmatyyppejä. 
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Seuraavassa taulukossa on jatkoa aiemmalle aloitetulle taulukolle. 

Taulukko 10. SOAP-UI WAPI laajennus integraatiototeutuksessa toteutetut luokat ja 

niiden merkitykset avattuna OSA2 

 

Luokka Kuvaus 
WapiSubmit Sisältää paketoituna tämän liitännäisen ydintoiminnallisuuden, 

joka on WAPI tyyppisiin OpenEdge proseduureihin kytkeytyminen 
ja niistä tiedon haku sekä vastaanotto. Tätä ydintoiminnallisuutta 
hyödynnetään WAPI-testiaskelman ja käyttöliittymäpaneelin 
kautta, jolloin taataan se, että toiminnallisuus pysyy 
yhdenmukaisena sekä paneelin kautta suoritettaessa että 
testiaskelman kautta suoritettaessa (SOAP-UI:n test runnerin ajo 
joko graafisen käyttöliittymän tai komentoriviajon kautta). 
Muutokset ja kehitystyöt on helppo tehdä, kun ei tarvitse ylläpitää 
erillisiä toteutuksia. 
 
Luokka toteuttaa SmartBearin ”Submit” luokan, joka määrää 
luokkarajapinnan lähetetyn pyyntösanoman hallintaan. Luokkaan 
periytetään myös ”Java.lang.Runnable”, mikä mahdollistaa 
säikeistyksen ja tässä yhteydessä pyyntösanoman lähetyksen ja 
vastausten paluukäsittelyn asynkronisen hallinnan. 

WapiRequest WapiRequest periytetään yleisemmästä SmartBearin 
"TestRequest" luokasta, joka määrittää käyttäytymissäännöt 
lähetettävälle viestille. Viesti sisältää kiinteänä osana itseään 
myös WapiResponse olion. Jos vastaussanomaa ei ole niin silloin 
"WapiResponse" olio on tyhjättynä. Tästä kiinteästä yhteydestä 
johtuen suuri osa luokista käsittelee vastausta pyyntösanoman 
kautta. Toteuttaa myös SmartBearin "Assertable" 
luokkarajapinnan, joka mahdollistaa testitulosten 
säännönmukaisen validoinnin. 

WapiResponse WapiResponse periytetään abstractista SmartBearin 
AbstractResponse luokasta, joka sisältää käyttäytymissäännöt 
vastausviestin hallintaan. 
Vastaussanomaa käsitellään pääsääntöisesti pyyntösanomaolion 
(WapiRequest) kautta. Tämä perustuu siihen, että käytännössä 
pyyntösanoma voi olla olemassa ilman vastausta, mutta vastaus ei 
koskaan ilman tehtyä pyyntöä. 

WapiTestStepDesktopPanel Luokka sisältää käyttöliittymätoiminnallisuudet, joita tarvitaan 
testiaskelman hallintaan SOAP-UI:n käyttöliittymällä. Luokka 
tarjoaa painikkeet viestin lähetykseen ja lähetyksen 
peruuttamiseen. Luokasta löytyvät syötekentät AppServer 
osoitteelle, proseduurinimelle sekä tietenkin editorinäkymät, joilla 
hallitaan sisään syötettyä sanomadataa ja näytetään 
vastaanotettua paluusanomatietoa. Luokka tarjoaa varta vasten 
käyttöliittymää varten rakennettua erillistä toiminnallisuutta 
kuten apusivujen näyttämisen ja XML-sanoman muodostamisen 
XSD (XML Schema Definition) Skeeman perusteella. 
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Seuraava taulukko sisältää loput luokista: 

 

Taulukko 11. SOAP-UI WAPI laajennus integraatiototeutuksessa toteutetut luokat ja 

niiden merkitykset avattuna OSA3 

Luokka Kuvaus 

WapiTestSTepPanelBuilderFactory Tehdasluokka, joka tarjoaa SOAP-UI:lle liittymän luoda 
käyttöliittymäolioita WAPI-testiaskelmia varten. Luokka 
käyttää sisäisesti ”WapiTestStepPanelBuilder”-luokkaa, joka 
vastaa käyttöliittymäpaneelin rakentamisesta. 

WapiMessageXmlEditor Paketointitoteutus Smartbearin rakentamien 
editoritoiminnallisuuksien hyödyntämiseksi WAPI-
testiaskelmien käyttöliittymässä. Sisältää vastaus ja 
lähetysdatan raakanäkymän toteutukset seuraavissa 
luokissa: ”WapiResponseRawXmlEditor”, 
”WapiRequestRawXmlEditor”. 
”WapiResponseProcReturnStringEditor”,  

WapiLoadXsdTextAreaAction WapiSampleRequestGenerator 

WapiOnlineHelpAction Tarjoaa yhteyden selaimen kautta liitännäisen 
dokumentaatioon. Dokumentaation osoite on tehty 
liitännäisen .jar tiedoston konfiguraation sisälle. Näin osoite 
on helppo vaihtaa tarvittaessa ilman tarvetta kääntää uutta 
versiota liitännäisestä. 

WapiTestStepResult Luokka viestiliikenteen datan säilömiseen, jota 
hyödynnetään SOAP-UI:n testitulosnäkymässä. 

WapiAddEndpointPanel Paneeli, jonka kautta voidaan valita AppServer yhteysosoite 
valmiista listasta. Käyttää sisäisesti luokkia: 
”WapiEndpointListTable”, ”AppServerTableModel”, 
”AppServerListEnty” 

WapiAddProcedurePanel Paneeli, jonka kautta voidaan valita Proceduuri valmiista 
listasta. Käyttää sisäisesti luokkia: 
”WapiProcedureListTable”, ”ProcedureTableModel”, 
”ProcedureListEnty” 

WapiTesteriPalvelutDocumentInitializer Luokan avulla ladataan wapitester.xml 
konfiguraatiotiedosto muistiin. Konfiguraatio sisältää 
AppServer yhteysosoitteet ja proseduurit. Luokka 

hyödyntää XMLBeans:lla generoituja proxyluokkia XML-
käsittelyssä. 

WapiMessageExchange Toteuttaa Soap-UI:n ”MessageExchange” luokan, joka 
tarjoaa pääsyn viestinvälitystietoihin. Voidaan hyödyntää 
muun muassa ajonaikaisissa Groovy-skripteissä tulosten 
validoinnissa. 
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Seuraavassa kaaviossa on lähdekoodia valmiin liitännäisen WapiSubmit luokan sisällöstä. 

Kyseiseen luokkaan on integroitu aiemmin esitetty prototyyppivaiheen toteutus. Luokan 

metodi load() suorittaa varsinaisen kutsun ja mittaa myös suoritusajan. Luokan metodi 

prepare() puolestaan hoitaa tarvittavat esitoimet ja yhteysvaraukset. Käyttäjän 

käyttöliittymän kautta syöttämät arvot haetaan testiaskelman sisäisistä muutujista, jotka 

linkittyvät XMLBeans hallittuun XML-konfiguratiorakenteeseen pysyvän tallennuksen 

osalta. 

 

 

Kuva 28. Aiemmin esitellyn prototyypin OpenEdge proseduurikutsu toteutettuna valmiissa 

liitännäisessä  
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Seuraavassa kaaviossa on esitetty valmiin liitännäisen käyttöliittymä ja käyttöliittymän 

erilliset osa-alueet: 

 

Kuva 29. Valmiin SOAP-UI WAPI liitännäisen käyttöliittymän kokonaisnäkymä 

 

Käyttöliittymässä aivan ylhäällä XML-editorien yläpuolella sijaitsevat kaksi keskeistä 

elementtiä ovat ”AppServer Url” ja ”Procedure” osoitekentät. Kyseisten kenttien avulla 

määritetään OpenEdge AppServer ja siellä oleva WAPI-proseduuri, jota vasten yhteys 

luodaan ja jolle XML-muotoinen pyyntösanoma lähetetään. Osoitekenttien vieressä olevat 

nuolet tarjoavat pääsyn käyttöliittymänäkymiin, joiden kautta voidaan valita wapitester.xml 

konfiguraatiosta haluttu palvelin ja proseduuri. 
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Seuraavissa kuvissa on esitetty nämä toteutetut valitsinnäkymät: 

 

Kuva 30. Kohdepalvelimen osoitteen haku ja valinta konfiguraatiosta käyttöliittymän 

kautta 

 

 

Kuva 31. Kohdeproseduurin haku ja valinta konfiguraatiosta käyttöliittymän kautta 
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Käyttöliittymässä yläpalkissa sijaitsevat myös toimintopainikkeet, jotka mahdollistavat 

pyynnön lähetyksen, jo lähetetyn pyynnön perumisen ja pikanäppäimen testiaskeleen 

varmistustarkistusten lisäämiseen (Assertion). Yläpalkin oikeassa laidassa olevat painikkeet 

mahdollistavat käyttöliittymän editorien muotoilun muuttamisen joko pitkittäiseen tai 

poikittaiseen järjestykseen, lisäksi on mahdollisuus rajata editorinäkymä siten, että kerralla 

näytetään vain joko pyyntösanoman tai vastaussanoman editori. Kysymysmerkkisymbolilla 

päässään selaimessa avautuvalle liitännäisen dokumentaatiosivulle. 

 

Keskellä käyttöliittymää ovat pyyntösanoman ja vastauksen käsittelyä varten XML-editorit, 

jotka hyödyntävät SmartBearin valmiita komponentteja. Pyyntösanoman XML-editoriin on 

rakennettu myös lisätoiminnallisuus, joka mahdollistaa .xsd skeematiedoston valitsemisen 

ja valmiin muokattavan sanomapohjan generoimisen tästä. Kyseinen toiminnallisuus 

hyödyntää Apachen XMLBeans ohjelmistorungon toiminnallisuuksia generoinnissa. 

 

Kuva 32. Käyttöliittymätoiminnallisuus XML-sanoman generoimiseksi XSD skemasta 

 

Kohdeproseduurivalitsinkäyttöliittymällä käyttäjä voi valita valintaruudulta halutaanko 

generoida samalla kyseisen proseduurin sanomainputin skeeman täyttävän pyyntösanoman. 

Tässä on uudelleenkäytetty samaa rakennettua XSD → XML muunnostoiminnallisuutta. 

Skeemojen tiedostopolut on määritetty proseduurin wapitester.xml konfiguraaatiossa. 

 

 

Kuva 33. Skeematiedoston polku wapitester.xml konfiguraatiossa 
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Liitännäinen tukee SOAP-UI:n tarjoamaa ”property expansion” parametrilaajennosta 

kaikissa syötekentissä. Parametrilaajennosten avulla on mahdollista asettaa syötekenttiin 

täydennettävä data muista lähteistä. Esimerkiksi osoitetiedot voitaisiin parametroida omaan 

globaaliin tauluunsa ja taulun parametriarvoja muokkaamalla voidaan tehdä muutoksia 

kaikkiin kyseisiä parametreja hyödyntäviin testiaskelmiin. Tälle löytyy useita 

sovellusmahdollisuuksia, joista yksi voisi olla esimerkiksi testiympäristön vaihtaminen 

ilman tarvetta käydä päivittämässä tietoa jokaiselle testiaskelmalle erikseen. 

Parametrilaajennokset mahdollistavat myös Java-koodin parametroimisen, mikä 

mahdollistaa dynaamisten arvojen hyödyntämisen. Esimerkiksi joissain testitapauksissa 

voidaan haluta testata aina syötetietoa kuluvalla päivällä, jolloin voidaan hyödyntää Java-

koodia päivämäärän generoimisessa dynaamisesti. 

 

Liitännäisen käyttöliittymän XML-editoreissa on saatavilla ”RAW”-näkymät, jotka 

tarjoavat pyyntö- tai vastausdatan raakamuodossa ilman muunnoksia yms. Pyyntöeditorissa 

tämä on käyttökelpoinen ominaisuus, koska tällöin saadaan purettua auki 

parametrilaajennosten sisältämät todelliset arvot. 

 

Kuva 34. Raakanäkymä ja parametrilaajennokset 

 



 

 

 

72 

Vastauseditorissa on myös erillinen kolmas näkymä ”RetVal”, joka ilmoittaa OpenEdge 

proseduurin paluuarvon. Paluuarvosta voi olla hyötyä virhetilanteissa ongelman juurisyyn 

jäljittämisessä. 

 

Käyttöliittymän alaosasta löytyy suoritustiedosta ilmoittava infokenttä, josta nähdään muun 

muassa vastauksen vasteaika sekä tavukoko ja mahdolliset virheviestit. Alaosasta löytyy 

myös integroituna SmartBearin toteuttama varmistustarkistusten lisäämiseen (Assertion) 

käytetty paneeli. Paneelin avulla voidaan lisätä testiaskelmaan erilaisia määrämuotoisia 

tarkistuksia, joiden avulla voidaan määrittää, suoriutuiko testiaskelma hyväksytysti vai ei. 

 

 

Kuva 35. WAPI liitännäisen tukemat SOAP-UI:n SmartBearin kehittämät valmiit 

testiaskelman varmistustarkistustyypit [83] 

 

Liitännäiseen toteutetut ominaismuuttujat vastaavat sitä mitä suunnitteluvaiheessa 

hahmoteltiin. Toteutuksen aikana ei tullut tarvetta muuttaa suunniteltua mallia. 

Jatkokehityksenä ominaismuuttujiin voisi mahdollisesti lisätä muuttujat lähtö- ja 

paluusanoman skeemoille. Tämä mahdollistaisi sekä lähtöpään, että paluupään sanomadatan 

validoinnin skeemoja vasten. Nykyisellään liitännäinen mahdollistaa vain XML syntaksin 

tarkastuksen, mutta varsinaista skeematarkistusta ei ole. 
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Kuva 36. WAPI liitännäisen ominaismuuttujat SOAP-UI:n hallintapaneelin kautta 

esitettynä 

Ominaismuuttujat mahdollistavat tietojen hyödyntämisen testausputken jatkossa muiden 

testiaskelmien puolesta. Lisäksi ominaismuuttujien ja käyttöliittymäkenttien välille on 

toteutettu kiinteä yhteys. Täten muutos ominaismuuttujassa tai käyttöliittymän syötekentän 

arvossa päivittää tiedot ominaismuuttujaan ja päinvastoin käyttöliittymään. Näin esitetyt 

tiedot pysyvät aina ajan tasalla. 
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4.10 Geneerinen OpenEdge proseduurikutsu ja käytännön 
hyödyntäminen testausputkessa 

 

 

Kuten aiemmissa luvuissa on esitetty niin OpenEdge proseduureja voi olla monenlaisia ja 

niissä voi liikkua monen muotoista tietoa. WAPI tyyppiset proseduurit ovat vain yksi 

osajoukko muita OpenEdge proseduureja. Näiden muiden proseduurien testaus on 

mahdollista Progressin ”Procedure Editor” ohjelmaa käyttäen, mutta mitään varsinaista 

testaustyökalua tai testauksen runkoratkaisua näille ei ole hyödynnettävissä. 

 

SOAP-UI:n päälle rakennettu WAPI tyyppisten proseduurien testauksen runkoratkaisu voisi 

toimia pohjana myöhemmin samaan alustaan kehitettävälle yleiskäyttöiselle OpenEdge 

proseduurien testauksen liitännäiselle. Johtuen proseduurien monimuotoisuudesta, vaatisi 

tämä kuitenkin isoa työpanosta ja huolellisen suunnittelu- sekä toteutustyön. Tässä luvussa 

onkin tarkoituksena tutkia ja koeponnistaa nykyisen toimintaympäristön kannalta 

kevyempiä ratkaisuja, jotka tarjoavat riittävät keinot yleiskäyttöisten proseduurien 

testaamiseen / hyödyntämiseen integraatiotestausputken osana. 

 

SOAP-UI tukee Apachen Groovy skriptikieltä ja tarjoaa tälle erillisen ajokonsolin, jota 

voidaan hyödyntää testitapausajossa omana testiaskelmanaan. Groovy on Java yhteensopiva 

ja sisältääkin sisäänrakennettuna useita Javan peruskirjastoja sekä SOAP-UI:n tapauksessa 

myös SOAP-UI:n käyttämät kirjastot. [84]  

Aiemmin SOAP-UI:n Groovy-konsolin kautta tehty WAPI proseduurikutsu osoitti sen, että 

Progressin Java Open Client luokkakirjastoa voidaan hyödyntää SOAP-UI:n Groovy-

testiaskelmassa. Tämän perusteella voidaan nähdä Groovy-testiaskelman hyödyntämisen 

olevan potentiaalinen kevyen mallin ratkaisuvaihtoehto geneeristen OpenEdge proseduurien 

kutsumiselle ja hyödyntämiselle. 
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Ohessa esimerkki yksinkertaisesta Groovy-sovelluksesta, joka integroituu OpenEdge 

proseduuriin, joka on muuta typpiä kuin WAPI: 

 

 

Kuva 37. Tietyntyyppiseen OpenEdgeproseduuriin räätälöity pyyntö SOAP-UI:n Groovy-

testiaskelman kautta 

 

Yllä olevassa kuvassa on suoritettu testitapaus, joka koskettaa OpenEdge-proseduurin 

kutsumista. Rakenne koostuu SOAP-UI:n parametrimuuttujataulukoista sekä Groovy-skripti 

osuudesta Testitapaus koostuu neljästä testiaskelmasta seuraavasti: 

• OpenEdge_ConnectionParameters (parametrimuuttujataulukko) 

o OpenEdge AppServerin connection parametrit kuten IP-osoite, portti sekä 

käyttäjätunnus ja salasanatiedot. 

• Input_haetarjtxt.p (parametrimuuttujataulukko) 

o Input parametrit taulukoituna OpenEdge proseduuria varten 
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• haetarjtxt.p (Groovy) 

o Groovy / Java pohjainen OpenEdge client, joka keskustelee nimensä 

mukaisen OpenEdge proseduurin kanssa. 

o Hakee input tiedot Input haetarjtxt..p parametroinnista ja sisällyttää 

lopputuleman Output_haetarjtxt.p taulukkoon 

• Output_haetarjtxt.p (parametrimuuttujataulukko) 

o Sisältää proseduurin paluuarvon, vasteajan sekä output parametrit 

taulukoituna. 

 

Tämän esitellyn OpenEdge-proseduurin rajapintarakenne on seuraava: 

 

Kuva 38. haetarjtxt.p Groovy-sovelluksen koodiesimerkki OpenEdge parametrihallinnan 

osalta 

 

Kuten kuvasta nähdään, koostuu proseduuri viidestä OpenEdgen Integer ja yhdestä 

Character tyyppisestä sisäänmenoparametrista. Ulospäin ohjelma palauttaa kaksi Character 

muotoista parametria. Java OpenClient mallin mukaisesti Groovy-sovellus yhteensovittaa 

Java tietotyypit String ja Int OpenEdgen vastaaviin Character ja Integer tietotyyppeihin. 

Lopuksi ohjelma tekee Java OpenClient kutsun itse proseduuriin, prosessoi vastauksen ja 

muovaa tulokset SOAP-UI:n parametrimuuttujataulukon ymmärtämään muotoon. Itse 

proseduurikutsu tapahtuu samoin manööverein kuin WAPI-proseduurien tapauksessa. 
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Seuraavaksi tarkastellaan mutkikkaampaa proseduuria, joka ottaa vastaan Character, Date ja 

Integer muotoisia sisäänmenoparametreja yhteensä 12 kpl ja ulostuloparametreina palauttaa 

yhden väliaikaistaulumuotoisen parametrin.  

 

Aiemmassa selvityksessä todettiin, että OpenEdgen väliaikaistauluja voidaan käsitellä joko 

Java SDO luokkaan pohjautuvan Progressin ProDataGraph luokan kautta tai vaihtoehtoisesti 

käsittely voidaan tehdä Java SQL ResultSet luokan kautta. Progressin mukaan SQL 

ResultSet on saatavilla nykyään taaksepäin yhteensopivuuden vuoksi ja ProDataGraph on 

tullut tarjolle OpenEdge 10.1 A julkaisun jälkeen. Tämä puoltaa ProDataGraph luokan 

valitsemisen puolesta Java Open Client toteutuksessa väliaikaistaulujen käsittelyyn. [85] 

Kuten aiemmin tuodettu ProDataGraph on myös ainoa Java luokka, jonka kautta voidaan 

käsitellä OpenEdgen ProDataSet tyyppisiä parametreja. Näin ollen, kun ProDataGraph 

pohjainen toteutus saadaan tehtyä väliaikaistauluille, on sen pohjalta helpompi ryhtyä 

rakentamaan ratkaisua ProDataSet parametreille sen sijaan, jos väliaikaistaulutoteutus 

tehtäisiin Java SQL ResultSetiin perustuen. 

 

Ensimmäiset ProDataGraph kokeilut palauttivat seuravan tyyppistä Java Open Client 

virheilmoitusta, joka viittaa konversion epäonnistumiseen Java ja OpenEdge tietotyyppien 

välillä:  

 

             

Kuva 39. Progressin Java Open Client virheilmoitus parametrimuuttujan konvertoinnissa 

 

Progressin knowledgebase sivustolta kyseiseen virheilmoitukseen liittyen löytyy 

asiakokonaisuutta käsittelevä artikkeli. Artikkelin perusteella juurisyyksi paljastui se, että 

Java sovelluksella ei ole käytössään kaikkia tarvittavia .jar tiedostoja. Ratkaisuna 

artikkelissa ehdotetaan seuraavien OpenEdge ohjelmistokehitysalustasta löytyvien .jar 

tiedostojen lisäämistä Java sovelluksen käännöspolkuun: [86] 
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Taulukko 12. OpenEdge alustan tarjoamat lisättävät JAR tiedostot [86] 

 

OpenEdge JAR 

<DLC>/java/o4glrt.jar 

<DLC>/java/ext/common-2.2.3.jar 

<DLC>/java/ext/ecore-2.2.3.jar 

<DLC>/java/ext/ecore-change-2.2.3.jar 

<DLC>/java/ext/ecore-xmi-2.2.3.jar 

<DLC>/java/ext/tuscany-sdo-api-r2.1-1.1.1.jar 

<DLC>/java/ext/tuscany-sdo-impl-1.1.1.jar 

<DLC>/java/ext/tuscany-sdo-lib-1.1.1.jar 

<DLC>/java/ext/tuscany-sdo-tools-1.1.1.jar 

<DLC>/java/ext/xsd-2.2.3.jar 

 

Knowledgebase artikkelin perusteella ratkaisu on sovellettavissa Progressin OpenEdge 

Developer Studio IDE ympäristöön. Koska nyt ajoalustana on SOAP-UI, lisättiin tiedostot 

SOAP-UI:n bin/ext kansioon, joka on SOAP-UI:n käyttämä sijainti ulkoisille kirjastoille. 

Tämä ei kuitenkaan vielä riittänyt vaan tiedostot täytyi lisätä myös SOAP-UI:n juuren \lib 

kansioon. Tämän jälkeen virheilmoitus poistui ja ohjelma jatkoi normaalia toimintaansa. 

 

ProDataGraph perustuu Eclipsen EMF (Eclipse Modeling Framework) toteutukseen 

SDO:sta. [87]. ProDataGraph luokan yliluokka on siis Eclipsen toteuttama EDataGraph 

luokka. Tämä on tärkeää huomioida toteutuksessa sen suhteen, että tulee käytettyä 

yhteensopivia SDO toteutuskomponentteja. Esimerkiksi Apache Tuscany SDO komponentit 

eivät ole suoraan hyödynnettävissä ProDataGraph luokalle vaan näiden sijaan on 

hyödynnettävä Eclipsen EDataGraph luokalle yhteensopivia toiminnallisuuksia. SDO 

standardi määrittää useita toiminnallisuuksia, joista tässä yhteydessä mielenkiintoinen on 

DataGraph luokan XML-serialisointiin ja -deserialisointiin liittyvät toiminnallisuudet. 

Serialisoinnin kautta ProDataGraph luokan sisältämät OpenEdge väliaikaistaulut (TEMP-

TABLE) tai tauluhierarkiakokonaisuudet (PRODATASET) voidaan purkaa XML-

esitysmuotoon tallennusta varten. SOAP-UI sisältää paljon valmiita toiminnallisuuksia 

XML:n käsittelyyn, joten tämä antaa mahdollisuuden pohtia kannattaako ProDataGraph 

luokan ilmentymän sisältöä parsia ja tulkita SDO:n metodein vai XML:n metodein. 
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Progressin dokumentaatio ja viralliset koodiesimerkit käsittelevät ProDataGraph 

hyödyntämistä ensisijaisesti generoitujen Proxy luokkien kautta. Teoriatasolta Progressin 

esittämiä malleja ProDataGraph hyödyntämisestä voitaisiin soveltaa myös Java Open API 

mallissa, jossa Proxy luokkia ei generoida vaan kutsut tehdään Javan kautta suoraan 

OpenEdge proseduureihin. Progressilta löytyy kuitenkin knowledgebase artikkeli ”Where 

Can I Find Sample Code Which Shows How to Use ProDataSets With the Java Open Client 

OpenAPI (OpenAppObject)?”, joka tarjoaa koodiesimerkit myös Java Open API pohjaiselle 

toteutukselle. Kyseinen artikkeli vahvistaa sen, että ProDataGraph luokan hyödyntäminen ei 

mainittavasti eroaisi proseduurikutsujen ja parametrien asettamisen osalta merkittävästi 

siitä, miten tämä toiminnallisuus toteutettiin aiemmin WAPI-liitännäisessä ja 

perustietotyyppeihin liittyvässä geneerisessä OpenEdge kutsussa. Oheisessa kaaviossa on 

ote Progressin knowledgebase artikkelin koodiesimerkistä [88]: 

 

Kuva 40. Progressin Java Open Client Open API esimerkki ProDataGraph käytöstä Output 

parametrina (JDynOpenAPIUpdates.java) [88] 
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Koodiesimerkistä nähdään kuinka ProDataGraph tietotyyppiä käytetään outputparametrina. 

Open Client parametritaulukko täydennetään metodilla:  

pa.addDatasetHandle(0, null, ParamArrayMode.OUTPUT, null); 

 

addDatasetHandle mahdollistaa dynaamisen OpenEdgen väliaikaistaulu- tai dataset 

muuttujan haun proseduurista. Dynaaminen haku ei vaadi viimeisenä parametrina toimivan 

skeemamuuttujan toimittamista, toisin kuin staattinen haku, joka tehtäisiin addDataset() 

metodin kautta. Onnistuneen proseduurikutsun jälkeen ProDataGraph outputmuuttuja 

saadaan kiinni parametreista seuraavalla metodikutsulla, joka vastaa rakenteeltaan 

perustietotyypeillä tehtyä kiinnitystä: 

ProDataGraph proDGraph1 = (ProDataGraph) pa.getOutputParameter(0); 

Esimerkkikoodissa näkyy tyyppimuunnos ProDataGraph tietotyyppiin. Tämä sen vuoksi, 

että kyseinen metodi palauttaa luokkailmentymän Javan geneerisessä Object muodossa. [89] 

 

Progressin ProDataGraph luokkaa voidaan siis soveltaa OpenEdge dataset tyyppisen tiedon 

käsittelyyn. Samaa mallia voidaan hyödyntää myös aiemmin esitellyn väliaikaistaulun 

palauttavan OpenEdge proseduurin kanssa. Oheisessa Progressin Java Open Client 

luokkamäärittelyssä on esitetty väliaikaistaulujen parametrilisäyksen metodit [90]: 

public void addTable  

               (int position, java.sql.ResultSet value, int mode,  

                com.progress.open4gl.ProResultSetMetaDataImpl metaData) 

            throws Open4GLException 

public void addTableHandle  

               (int position, java.sql.ResultSet value, int mode, 

                com.progress.open4gl.ProResultSetMetaDataImpl metaData) 

            throws Open4GLException 

public void addTable  

               (int position,  

                com.progress.open4gl.ProDataGraph value, int mode,  

                com.progress.open4gl.ProDataGraphMetaData metaData) 

            throws Open4GLException 

public void addTableHandle  

               (int position,  

                com.progress.open4gl.ProDataGraph value, int mode, 

                com.progress.open4gl.ProDataGraphMetaData metaData) 

            throws Open4GLException 

 

Koodista nähdään, että Progress tarjoaa ylikuormitetut metodit addTable() ja 

addTableHandle() sekä ProDataGraph että java.sql.ResulSet tietotyypille. Kuten aiemmin 
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todettu, on ProDataGraph tullut käyttöön myöhemmin ja java.sql.ResultSet on yhä myös 

tuettuna. Ylikuormitetun metodin addTableHandle() tapauksessa tämä tarkoittaa output-

parametrikäsittelyssä sitä, että metodiin syötetyt null-arvot täytyy tyyppimuuntaa 

ProDataGraph ja ProDataGraphMetaData tietotyyppeihin, jos halutaan käyttää 

ProDataGraph tyyppiä tiedon käsittelyssä. Tämä siksi, että oletuksena ylikuormitetuissa 

metodeissa tehdään java.sql.ResultSet käsittely. 

 

Oheisessa kaaviossa on kuvattu suoritus asselskd.p OpenEdge-ohelmalle, joka palauttaa 

väliaikaistaulun: 

 

Kuva 41. Väliaikaistaulun hakeminen OpenEdge ohjelmasta 

 

Kuten kuvasta nähdään, on tämä ohjelmasuoritus väliaikaistaulutyyppisen tulosarvon 

hakemiselle tehtävissä rakenteellisesti SOAP-UI:n testitapauksessa samalla tyylillä kuin 

perustietotyyppien tapauksessa. 
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Seuraavissa kaaviossa on esitetty väliaikaistaulun serialisointikäsittelyä ja sen tuloksia: 

 

 

Kuva 42. asselskd.p OpenEdge ohjelmasta Java Open API:n kautta saadut 

ulostulomuuttujat ja paluuarvot SOAP-UI:n ominaismuuttujataulukkoon tallennettuina 

 

 

Kuva 43. asselskd.p ProDataGraph Output ”temp-skada” niminen väliaikaistaulu 

serialisoituna XML-muotoon 



 

 

 

83 

Yllä olevista kuvista nähdään, että ProDataGraph muuttuja on serialisoitu XML-muotoon ja 

tallennettu SOAP-UI:n ominaismuuttujataulukkoon myöhempää käyttöä varten. Toisessa 

kuvassa on myös havainne-esitys serialisoidun XML:n sisällöstä, joka kuvassa sisältää 

käytännössä yhden väliaikaistaulun rivin. 

 

Seuraavissa kaavioissa on esitetty näihin yllä kuvattuihin toimintoihin liittyviä Java / Groovy 

koodiosuuksia: 

 

 

Kuva 44. ProDataGraph tyyppisen outputparametrin määrittäminen OpenEdge 

proseduurin väliaikaistaulutyyppisen tiedon hakuun 

 

 

Kuva 45. Proseduurikutsun suorittaminen, vasteajan laskenta, paluuarvon nouto ja 

ProDataGraph tyyppiin viedyn väliaikaistaulu-ulostuloparametrin hakeminen 

 

 

Kuva 46. ProDataGraph serialisointi XML-muotoon 



 

 

 

84 

Aiemmin kuvattuja ominaisuuksia ja testiaskelmatyyppejä voidaan yhdistellä SOAP-

UI:ssa mielivaltaisesti: 

 

Kuva 47. SOAP-UI testitapaus, joka hyödyntää useita erilaisia testiaskelmatyyppejä 
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Ylläolevassa kuvassa nähdään lukuisista komponenteista rakennettu SOAP-UI 

testitapauskokonaisuus. Liiketoimintamielessä testitapauksella testataan 

moottoriajoneuvovahinkojen hakua ja haun onnistumista ja oikeaoppista käyttäytymistä eri 

kerroksissa.  

 

Testitapauksessa hyödynnetään aiemmin esiteltyjä geneerisen mallin mukaisia OpenEdge 

proseduurikohtaisia Groovy-sovelluksia asselskd.p ja haetarjtxt.p testiaskelmina. Lisäksi 

mukana on myös WAPI-testiaskelma hvahhak01.p WAPI tyyppisestä OpenEdge 

proseduurista tiedonhakuun ja palautuvien tietojen varmistamiseen. Tietojen haun ja 

varmistamisen tukena käytetään myös Smartbearin JDBC-testitapausta, joka hakee tietoa 

suoraan OpenEdge tietokannasta. Lopuksi mukana ovat vielä kaksi erilaista hakutapaa 

hyödyntää ESB palvelun kutsua, joilla varmistetaan vahinkojen löytyminen ESB:n 

tarjoamissa tietorakenteissa. 

 

Testitapauksessa on hyödynnetty SOAP-UI:n ominaismuuttujataulukoita tietojen 

välityksessä eri testiaskelmien välillä. Lisäksi taulukoissa ovat yleiset lähtöparametrit, 

joiden kautta hallitaan tiedonhakua. Esimerkiksi input_asselskd.p taulukko sisältää 

asselskd.p ohjelmalle moottoriajoneuvovakuutushakuun räätälöidyt lähtöparametrit. 

Testitapauksessa asselskd.p vahinkoluettelo-ohjelmaa hyödynnetään testiaineiston haussa 

joten yhteysparametrien ja tiedonhaunohjausparametrien lisäksi testitapauksessa ei ole 

varsinaista kiinteää ylläpidettävää testiaineistoa. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteysparametreja 

muuttamalla testitapaus on suoritettavissa missä tahansa testiympäristössä, eikä myöskään 

tietyn testiympäristön muutokset testiaineistossa häiritse testitapauksen suorittamista, koska 

data haetaan tiettyjen ominaisuuksien perusteella sen sijaan, että käytettäisiin tietyin 

oletuksin kiinteää dataa, joissa muutokset aiheuttaisivat heti testihavaintoja, joiden 

selvittäminen vaatisi ylimääräistä työtä. 

 

Groovy-skriptauksella on siis mahdollista tehdä kutsuja erilaisiin OpenEdge proseduureihin. 

Tämä kuitenkin vaatii jokaiselle erilaiselle proseduurille yksilöllisen ohjelman 

rakentamisen, joka sisältää protokollakutsut, datakytkennät ja tietojen jatkojalostuksen 

SOAP-UI:lla helposti käsiteltäviin formaatteihin. Jatkokehitysmahdollisuuksina olisi 

Progressin Java OpenClient toiminnallisuuksien paketoiminen helposti käytettäviksi 

javaluokkakirjastoiksi, joissa olisi sisäänrakennettuna tietokytkennät ja muut 
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hyödyntämistarkoituksissa toistuvat säännölliset toimet. Mahdollista olisi myös rakentaa 

eräänlainen Java-luokkageneraattori, joka generoisi valmiit OpenEdgeproseduureihin 

kytkeytyvät clientohjelmat parametrikuvausten perusteella. Hienostunein ratkaisumalli olisi 

laajentaa tehtyä WAPI liitännäistä tai tehdä kyseisen liitännäisen pohjalta liitännäinen, jonka 

avulla voisi käyttöliittymän kautta rakentaa halutun malliset OpenEdgekutsut. Suurimpina 

haasteina tässä toteutuksessa tulisivat olemaan kutsun ja vastauksen dynaaminen rakenne, 

jota käyttäjä voisi säätää tarpeen mukaan, sekä OpenEdgen kompleksisemmat tietotyypit 

väliaikaistaulut ja ProDataSetit. Pitkässä juoksussa tällainen käyttöliittymälaajennus voisi 

tuoda huomattaviakin etuja niin toteutuksen kuin testauksen puolelle. 

 

OpenEdge OpenClient paketointitoteutuksia on olemassa ainakin seuraavissa julkisesti 

saatavilla olevissa toteutusprojekteissa [91] [92] [93]: 

1. https://github.com/rjptegelaar/appserverclient/blob/master/src/main/java/nl/progaia/

progress/client/AppserverClient.java 

 

2. https://github.com/labai/opa 

 

3. http://www.thesoftwaregorilla.com/2009/11/openedge-dynamic-openclient-java-

example/ (Wayback Machinen kautta) 

 

Kaikille toteutuksille on yhteistä puuttuva tai puutteellinen OpenEdgen ProDataSet 

tietotyypin käsittely. Muuten kyseisiä toteutuksia mallina käyttäen voisi luoda tähän 

nimenomaiseen käyttötarkoitukseen sopivan vahvan pohjatoteutuksen yleiskäyttöisille 

OpenEdge kutsuille ja tämän päälle sitten rakentaa erillisen käyttöliittymätoteutuksen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/rjptegelaar/appserverclient/blob/master/src/main/java/nl/progaia/progress/client/AppserverClient.java
https://github.com/rjptegelaar/appserverclient/blob/master/src/main/java/nl/progaia/progress/client/AppserverClient.java
https://github.com/labai/opa
http://www.thesoftwaregorilla.com/2009/11/openedge-dynamic-openclient-java-example/
http://www.thesoftwaregorilla.com/2009/11/openedge-dynamic-openclient-java-example/
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5 RAJAPINTOJEN SUORITUSKYKYTESTAUS JA TÄMÄN 
INTEGROINTI MUUHUN 
TESTAUSAUTOMAATIOKOKONAISUUTEEN 

 

 

Suorituskykytestauksella tarkoitetaan ei-toiminnallista testausta, jolla selvitetään, kuinka 

järjestelmä suoriutuu vasteaikojen ja vakauden osalta kuormasta ja täyttyvätkö järjestelmälle 

asetetut suorituskykyvaatimukset. Suorituskykytestausta voidaan jakaa muun muassa 

seuraaviin alalajeihin: [94] 

• Kuormitustestaus 

o Selvitetään järjestelmän käyttäytyminen kasvavassa kuormassa 

• Stressitestaus 

o Selvitetään järjestelmän käyttäytyminen kuormituksessa, joka ylittää 

järjestelmälle asetetun kantokyvyn 

• Luotettavuustestaus 

o Selvitetään järjestelmän käyttäytyminen pitkäkestoisessa kuormassa 

• Piikkikuormatestaus 

o Selvitetään järjestelmän käyttäytyminen äkillisessä kuormitustason 

nousussa 

 

Suorituskykytestaukseen tarkoitettuja työkaluja on olemassa niin avoimen lähdekoodin kuin 

myös suljetun lähdekoodin kaupallisten omistusohjelmistojen puolella. Esimerkkejä 

avoimen lähdekoodin suorituskykytestausohjelmista ovat Apachen Jmeter ja SOAP-UI:n 

open source versioon integroitu Load-UI kuormitustestaustyökalu. [95] Kaupallisella 

puolella on olemassa muun muassa IBM:n RPT (Rational Performance Tester) 

kuormitustestaustyökalu sekä Micro Focuksen LoadRunner [96] [97] 

 

SOAP-UI:hin integroitu Load-UI työkalu mahdollistaa samojen testitapausten 

hyödyntämisen kuormitustestauksessa kuin mitä on hyödynnetty toiminnallisessa 

testauksessa. Kuormitustestauksessa kuitenkin testiaineisto on tärkeässä osassa ja 

yksittäisellä staattisella testiaineistolla ei ole järkevää tehdä kuormitusta, koska se ei kerro 

mitään järjestelmän käyttäytymisestä todellisella vaihtelevalla datalla. Aiemmassa luvussa 

toteutettu testitapauskokonaisuus, jossa haettiin dynaamisesti vahinkoluettelo, on 

erinomainen kuormitustestauskandidaatti, koska tällä saadaan aikaan kuormitusta, jossa data 
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vaihtelee jokaisella suorituskerralla, eikä testiä toistettaessa juututa staattiseen yksittäiseen 

dataan. Oheisessa kaaviossa onkin esitetty tämä aiemmin tehty testitapaus SOAP-UI:n Load-

UI työkalusta käsin: 

 

Kuva 48. SOAP-UI testitapaus, joka hyödyntää useita erilaisia testiaskelmatyyppejä Load-

UI kuormitustestaustyökalussa 

 

Load-UI:sta käsin on mahdollista poistaa käytöstä tiettyjä testiaskelmia. Esimerkiksi tässä 

tapauksessa käytöstä on poistettu asselskd.p ohjelman suoritus. Käytöstä poiston syynä on 

se, että kyseessä on luettelohakuohjelma, jonka suorittaminen jokaisessa iteraatiossa ei ole 

mielekästä, koska hakuparametrit ovat staattisia ja ohjelma tekisi samaa staattista kutsua 

jatkuvasti. Kuormitustestauksen kannalta riittävää on, että ohjelma on suoritettu kerran ja 

Output_asselskd.p taulukko sisältää löydetyt datat. Testitapausputken suoritus alkaa siis 

selectRandomClaimIndex ohjelmasta, joka valitsee löydetystä datasta satunnaisen alkion, 

joka toimii pohjana yksittäisen testitapausiteraation suoritukselle kuormitustestauksessa. 
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Load-UI työkalun kautta on mahdollista tarkastella graafisessa muodossa 

kuormitusajotilastoja testiaskelmakohtaisesti. Oheisessa kaaviossa on esitetty hvahhak01.p 

WAPI-proseduurin suoriutuminen esimerkkikuormasta: 

 

 

Kuva 49. hvahhak01.p WAPI ohjelman kuormitusgraafi 

 

Load-UI:n graafit eivät ole kaikista havainnollisemmista päästä. Ne eivät skaalaudu 

ajanjakson mukaan, eikä graafien kautta näe Y- tai X-akselin arvoja. Myös graafien 
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visuaalinen ilme on vähintään karkeaa. Load-UI:sta graafit pystytään kuitenkin viemään 

CSV-muodossa ja esittämään havainnollisemmin muun muassa Excelin taulukoista käsin. 

Ohessa samaan dataan perustuva Excel pohjainen taulukkoesitys tiettyyn ajanjaksoon 

rajattuna. Esimerkiksi tässä tapauksessa kuormituksessa ryhtyi ilmenemään virheitä, jotka 

johtuivat testiympäristöön tulleesta ongelmasta ja tarkastelu halutaan rajata ajanjaksolle 

ennen näitä kyseisiä virheitä: 

 

 

Kuva 50. hvahhak01.p WAPI ohjelman kuormitusgraafi Excel taulukkona 

 

Excelistä seuraava askel Load-UI raportoinnin kehittämiselle voisi olla työkalun 

rakentaminen, jolla pystyisi generoimaan automaattisesti HTML-pohjaisia (Hypertext 

Markup Language) raportteja kuormituksesta ja sen osa-alueista ja joka osaisi generoida 

datan perusteella kiinnostavista näkökulmista valmiit graafit. 

 

Tässä luvussa osoitettiin, että hyvin suunniteltu ja parametroitu toiminnallista testausta 

suorittava automaatiotestitapaus voi toimia erinomaisena pohjana kuormitustestaukselle. 

Lisäksi on osoitettu myös se, että SOAP-UI työkaluun tehdyt laajennukset ja räätälöidyt 

skriptit toimivat hyvin myös SOAP-UI:n sisäisessä Load-UI kuormitustestaustyökalussa. 
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Näin ollen WAPI ja muita OpenEdge pohjaisia proseduureja voidaan kuormittaa käyttäen 

SOAP-UI:ta. 

 

Tulevaisuudessa kehityskohteena voisi olla OpenEdge kuormitustestauksen laajentaminen 

muihinkin kuormitustestaustyökaluihin, jotka tarjoaisivat sisäänrakennettuna kattavammat 

kuormitustestausominaisuudet SOAP-UI:n open sourcen Load-UI työkaluun nähden. 

Apachen Jmeter työkalu tukee myös laajennustoteutuksia ja sisältää hierarkiassaan 

protokollakomponenteille oman kategoriansa. Jmeter on myös Java-pohjainen työkalu, joten 

jo nyt tehtyä pystyisi potentiaalisesti hyödyntämään helpostikin pienin muutoksin Jmeter 

työkalussa. [98] Myös IBM:n kaupallinen RPT-työkalu mahdollistaa laajennusten 

tekemisen. Työkalun mukana on mahdollista asentaa Extensibility SDK (Software 

Development Kit), joka mahdollistaa etenkin uusien protokollien laajennuksen työkalun 

tukemien standardiprotokollien lisäksi. RPT on myös Java / Eclipse pohjainen, joten myös 

tämän työkalun kanssa on potentiaalista hyödyntää jo nyt tehtyä. IBM suosittaa myös Eclipse 

alustan ja etenkin sen JDT (Java Development Tooling) osa-alueen tuntemusta esiehtona 

protokollalaajennusten kehittämiselle. [99] 
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6 YHTEENVETO JA LOPP PÄÄTELMÄT 
 

Oheisessa kaaviossa on esitetty työn myötä päivitetty integraatiotestausarkkitehtuuri. 

 

 
Kuva 51. Diplomityön myötä täydennetty ja päivitetty integraatiotestausarkkitehtuuri 

 

Kaaviosta nähdään, kuinka SOAP-UI työkalun roolia on laajennettu 

rajapintaintegraatiokokonaisuuden päätestaustyökaluna. Työkaluun toteutetun WAPI-

laajennuksen myötä työkalu sopii täysin Winsuren WAPI tyyppisten OpenEdge 

proseduurien toiminnallisuuden ja suorituskyvyn testaamiseen. Myös muun tyyppisiä 

geneerisiä OpenEdge proseduureja on mahdollista testata SOAP-UI:n kautta hyödyntäen 

Groovy / Java kieltä sekä Progressin tarjoamia Java Open Client kirjastoja.  

 

SOAP-UI:lla päässään nyt JDBC:n kautta käsiksi eri tyyppisiin tietokantoihin mikä sopii 

erityisen hyvin dataperusteiseen testaukseen testiaineistohaun integroinnin puolesta 

automaattitestauksessa. Tietokantayhteyksien myötä SOAP-UI:lla 
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pystytään luomaan täysin automatisoituja testejä, joissa data pystytään hakemaan 

dynaamisesti ennen testien suorittamista. Testausautomaatiossa erillisten 

tietokantatyökalujen kuten Progressin Procedure Editorin tai AQT:n rooli on nyt 

enemmänkin tietokantakyselyjen suunnittelussa. Kun sopivat kyselyt on saatu suunniteltua, 

voidaan nämä siirtää sellaisenaan SOAP-UI:hin JDBC:llä hyödynnettäviksi. 

 

Tässä työssä osoitettiin, että hyvin suunnitellut toiminnalliset automaattitestit voivat toimia 

vahvana pohjana myös ei-toiminnalliselle suorituskykytestaukselle. SOAP-UI työkalu 

tarjoaa sisäänrakennetun Load-UI työkalun, jolla pystytään ketterästi ottamaan jo tehtyjä 

automaatiotestejä suorituskykytestauksen käyttöön. 

 

Työn aikana tunnistettiin myös muita SOAP-UI:n tarjoamia ominaisuuksia, joiden avulla 

pystytään kehittämään nykyistä rajapintaintegraatiotestausta. Näitä ovat muun muassa 

Mock-palvelu tuki, joka mahdollistaa nykyisten palvelujen jäljittelyn ja helpottaa 

testitapausten testaamista, joissa tietynlaisen testiaineiston tuottaminen tai löytäminen on 

hankalaa. SOAP-UI tukee myös JMS:ää, mikä voi olla eduksi MQ-pohjaisten 

integraatioiden testauksessa. Lisäksi SOAP-UI tukee projektitiedostojen automaattista 

tyypitystä ihmisluettavampaan muotoon, mikä auttaa versiohallinnan konfliktien selvitystä. 

 

Vaikka tämä työ painottui Progressin OpenEdge teknologiapohjaiseen toimintaympäristöön, 

tunnistettiin työssä yleisiä malleja, joita voidaan hyödyntää myös missä tahansa muun 

tyyppisessä tai muunlaisessa toimintaympäristössä toimivassa testausautomaatiossa. 

Peilattuna työssä tunnistettuihin yleisiin testausautomaation malleihin, muistuttaa työn 

myötä päivitetty rajapintaintegraatiotestauksen arkkitehtuuri testausautomaatiokehysten 

risteymämallia (“Hybrid Testing Framework”). Nykyinen arkkitehtuuri on hyvin 

dataperusteinen (”Data-Driven Framework”), mutta sisältää myös paljon uudelleenkäytön 

osalta kirjastoperusteisen automaatiokehyksen (“Library Architecture Testing Framework”) 

piirteitä. 

 

Tulevaisuuden kehityskohteina OpenEdge puolella on tehdyn WAPI liitännäisen pohjalta 

geneeristen OpenEdge kutsujen hallintaan tarkoitetun liitännäistoteutuksen toteuttaminen. 

Tämän avulla pystyttäisiin käyttöliittymäystävällisesti hyödyntämään 

integraatiotestauksessa kaikentyyppisiä OpenEdgeproseduureja. Itse 
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rajapintaintegraatiotestauksen arkkitehtuurin osalta seuraavia kehityskohteita voisivat olla 

Software Testing Helpin geneerisen testausautomaatiokehyksen mukaisten puuttuvien osien 

toteutus / käyttöönotto. Merkittävin puuttuva kokonaisuus nykyisessä arkkitehtuurissa on 

CI-kerros ja valvonta- / raportointityökalut. Toiminnallisen testauksen ja 

suorituskykytestauksen ajot voitaisiin kytkeä osana CI-putkea, jossa nämä testit 

suoritettaisiin aina automaattisesti, kun testiympäristöön tehdään uusia asennuksia. Samalla 

valvontatyökalut voivat antaa asennuksen jälkeen välitöntä palautetta hälytysten muodossa 

mahdollisesti paljastuneista häiriöistä. Samalla testiajojen tuloksista voitaisiin generoida 

automaattisesti määrätynlaiset HTML-raportit. Tämä kuitenkin vaatisi panostuksia 

testauspuolen lisäksi myös kehityspuolelle. Tällä hetkellä käytössä on Jenkins pohjaisia 

ajastettuja ajoja, jotka ajavat pääasiassa staattisia rajapintatestejä automaattisesti. 

Ensiaskeleet CI:n laajemmalle käyttöönotolle voisi olla nyt tehtyjen parannusten integrointi 

näihin staattisiin testeihin, jolloin niihin saadaan lisää dynaamisuutta ja samalla pystyttäisiin 

analysoimaan minkälaista kyvykkyyttä Jenkins tarjoaisi raportointia ja valvontaa silmällä 

pitäen. 

 



 

 

 

 

LÄHTEET 

 

Verkkomateriaalien haut on suoritettu 19.01.2019 – 21.10.2019 välisenä ajanjaksolla. 

 

1 John Rethans, Apis leverage for digital-transformation, Forbes, 2018. Saatavilla: 

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/05/08/apis-leverage-for-digital-

transformation/#65a841327140 

 

 

2 John Mueller, Understanding SOAP and REST Basics and differences, Smartbear, 2013. 

Verkkoblogi. Saatavilla: https://smartbear.com/blog/test-and-monitor/understanding-soap-

and-rest-basics/ 

 

 

3 Margaret Rouse, API economy, TechTarget, 2018. Saatavilla: 

https://searchmicroservices.techtarget.com/definition/API-economy-application-

programming-interface-economy 

 

 

4 Bala Lyer and Mohan Subramaniam, The strategic value of APIs, Harvard Business 

Review, 2015. Saatavilla: https://hbr.org/2015/01/the-strategic-value-of-apis 

 

 

5 API vs. SOA? Are they different?, Perforce Software Inc, 2013. Saatavilla: 

https://blog.akana.com/api-vs-soa-different/ 

 

 

6 Amy Reichert, Testing APIs protects applications and reputations, TechTarget, 2015. 

Saatavilla: https://searchsoftwarequality.techtarget.com/tip/Testing-APIs-protects-

applications-and-reputations 

 

 

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/05/08/apis-leverage-for-digital-transformation/#65a841327140
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2017/05/08/apis-leverage-for-digital-transformation/#65a841327140
https://smartbear.com/blog/test-and-monitor/understanding-soap-and-rest-basics/
https://smartbear.com/blog/test-and-monitor/understanding-soap-and-rest-basics/
https://searchmicroservices.techtarget.com/definition/API-economy-application-programming-interface-economy
https://searchmicroservices.techtarget.com/definition/API-economy-application-programming-interface-economy
https://hbr.org/2015/01/the-strategic-value-of-apis
https://blog.akana.com/api-vs-soa-different/
https://searchsoftwarequality.techtarget.com/tip/Testing-APIs-protects-applications-and-reputations
https://searchsoftwarequality.techtarget.com/tip/Testing-APIs-protects-applications-and-reputations


 

 

 

 

 

7 Cameron Philipp-Edmonds, All about API testing: An interview with Jonathan Cooper, 

2014. Saatavilla: https://www.stickyminds.com/interview/all-about-api-testing-interview-

jonathan-cooper 

 

 

8 Diego Lo Giudice, The Forrester Wave™ evaluation of functional test automation (FTA) 

is out and it’s all about going beyond GUI testing, Forrester, 2015. Saatavilla: 

https://web.archive.org/web/20150528225452/http://blogs.forrester.com/diego_lo_giudice/

15-04-23-

the_forrester_wave_evaluation_of_functional_test_automation_fta_is_out_and_its_all_abo

ut_going_be?cm_mmc=RSS-_-BT-_-63-_-blog_1769 

 

 

9 What is regression testing?, Smartbear, Webinar. Saatavilla: 

https://smartbear.com/learn/automated-testing/what-is-regression-testing/ 

 

 

10 Arnon Axelrod.: Complete Guide to Test Automation, Apress., Israel, 2018. 

 

 

11 Most popular test automation frameworks with pros and cons of each – Selenium 

tutorial #20, Software Testing Help, Ohjeartikkeli. Saatavilla: 

https://www.softwaretestinghelp.com/test-automation-frameworks-selenium-tutorial-20/ 

 

12 Test automation frameworks, Smartbear, TestComplete artikkeli. Saatavilla: 

https://smartbear.com/learn/automated-testing/test-automation-frameworks/ 

 

 

13 Ilmoittautumisten profiloija (jatkoprojekti) Ilpo2, Samuli Hemminki et al, Helsingin 

yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen ohjelmistotuotantoprojekti, Termit ja 

määritelmät osio.  Saatavilla: https://www.cs.helsinki.fi/group/ilpo2/dokumentti/maarittely/ 

 

https://www.stickyminds.com/interview/all-about-api-testing-interview-jonathan-cooper
https://www.stickyminds.com/interview/all-about-api-testing-interview-jonathan-cooper
https://web.archive.org/web/20150528225452/http:/blogs.forrester.com/diego_lo_giudice/15-04-23-the_forrester_wave_evaluation_of_functional_test_automation_fta_is_out_and_its_all_about_going_be?cm_mmc=RSS-_-BT-_-63-_-blog_1769
https://web.archive.org/web/20150528225452/http:/blogs.forrester.com/diego_lo_giudice/15-04-23-the_forrester_wave_evaluation_of_functional_test_automation_fta_is_out_and_its_all_about_going_be?cm_mmc=RSS-_-BT-_-63-_-blog_1769
https://web.archive.org/web/20150528225452/http:/blogs.forrester.com/diego_lo_giudice/15-04-23-the_forrester_wave_evaluation_of_functional_test_automation_fta_is_out_and_its_all_about_going_be?cm_mmc=RSS-_-BT-_-63-_-blog_1769
https://web.archive.org/web/20150528225452/http:/blogs.forrester.com/diego_lo_giudice/15-04-23-the_forrester_wave_evaluation_of_functional_test_automation_fta_is_out_and_its_all_about_going_be?cm_mmc=RSS-_-BT-_-63-_-blog_1769
https://smartbear.com/learn/automated-testing/what-is-regression-testing/
https://www.softwaretestinghelp.com/test-automation-frameworks-selenium-tutorial-20/
https://smartbear.com/learn/automated-testing/test-automation-frameworks/
https://www.cs.helsinki.fi/group/ilpo2/dokumentti/maarittely/


 

 

 

 

 

 

14 CGI Suomi OY. Järjestelmädokumentaatio. 

 

 

15 Thomas Erl.: Canonical Schema, Verkkoartikkeli. Saatavilla: 

https://patterns.arcitura.com/soa-patterns/design_patterns/canonical_schema 

 

 

16 Thomas Erl.: Protocol Bridging, Verkkoartikkeli. Saatavilla: 

https://patterns.arcitura.com/soa-patterns/design_patterns/protocol_bridging 

 

17 CGI Suomi Oy, Havainnekuva Webservicearkkitehtuurimallista 

 

 

18 Cesare Pautasso., Erik Wilde: Why is the Web Loosely Coupled? A Multi-Faceted 

Metric for Service Design, WWW 2009 MADRID!, 2009. Saatavilla: 

http://www2009.eprints.org/92/1/p911.pdf 

 

19 Shraddha Radhakrishna., M. Nachamai: Performance inquisition of web services using 

soap UI and JMeter, 978-1-5090-4997-4, IEEE, 2017 IEEE International Conference on 

Current Trends in Advanced Computing (ICCTAC), Bangalore India, 2017 

 

 

20 Crunchbase verkkoartikkeli Eviware organisaatiosta, Saatavilla: 

https://www.crunchbase.com/organization/eviware#section-overview 

 

 

21 Eviware yhtiön verkkosivusto vuonna 2008. Saatavilla: 

https://web.archive.org/web/20080122101916/http://www.eviware.com/content/view/17/1

6/ 

 

 

https://patterns.arcitura.com/soa-patterns/design_patterns/canonical_schema
https://patterns.arcitura.com/soa-patterns/design_patterns/protocol_bridging
http://www2009.eprints.org/92/1/p911.pdf
https://www.crunchbase.com/organization/eviware#section-overview
https://web.archive.org/web/20080122101916/http:/www.eviware.com/content/view/17/16/
https://web.archive.org/web/20080122101916/http:/www.eviware.com/content/view/17/16/


 

 

 

 

 

22 SmartBear Software, Lehdistötiedote ” SmartBear Software Further Expands by 

Acquiring World’s Most Widely Used Web Services Testing Tool SoapUI”. Saatavilla: 

https://smartbear.com/news/press-releases/smartbear-acquiring-web-services-testing-tool/ 

 

 

23 SmartBearin Soap-UI opensource verkkoartikkeli. Saatavilla: 

https://www.soapui.org/open-source.html 

 

 

 

24 SOAP-UI Pro ja Open source ominaisuusvertailu, verkkosivu. 

Saatavilla: https://www.soapui.org/professional/soapui-pro/api-test-scenarios.html 

 

 

25 SOAP-UI Pro ominaisuudet, verkkosivu. 

Saatavilla: https://www.soapui.org/professional/soapui-pro/features/automated-api-

testing.html 

 

 

26 SmartBearin Soap-UI open source vesion ominaisuuksia esittelevä artikkeli, 

verkkoartikkelii. Saatavilla: https://www.soapui.org/open-source/features.html 

 

 

27 Adobe Systems Incorporated.: Action Message Format – AMF 3, AMF 3 Spesification, 

Adobe Systems Inc, Tammikuu 2013. Saatavissa: 

https://web.archive.org/web/20171231040318/https://wwwimages2.adobe.com/content/da

m/acom/en/devnet/pdf/amf-file-format-spec.pdf 

 

 

28 Fielding, Roy T.; Gettys, James; Mogul, Jeffrey C.; Nielsen, Henrik Frystyk; Masinter, 

Larry; Leach, Paul J.; Berners-Lee, Tim (June 1999). Saatavilla: 

https://tools.ietf.org/html/rfc2616 

 

https://smartbear.com/news/press-releases/smartbear-acquiring-web-services-testing-tool/
https://www.soapui.org/open-source.html
https://www.soapui.org/professional/soapui-pro/api-test-scenarios.html
https://www.soapui.org/professional/soapui-pro/features/automated-api-testing.html
https://www.soapui.org/professional/soapui-pro/features/automated-api-testing.html
https://www.soapui.org/open-source/features.html
https://web.archive.org/web/20171231040318/https:/wwwimages2.adobe.com/content/dam/acom/en/devnet/pdf/amf-file-format-spec.pdf
https://web.archive.org/web/20171231040318/https:/wwwimages2.adobe.com/content/dam/acom/en/devnet/pdf/amf-file-format-spec.pdf
https://tools.ietf.org/html/rfc2616


 

 

 

 

 

 

29 E Rescorla.: http Over TLS, RFC 2818, Network Working Group, May 2000. 

Saatavilla: https://tools.ietf.org/html/rfc2818 

 

 

30 Oraclen verkkoartikkeli: Java SE Technologies – Database Saatavilla: 

https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/jdbc/index.html#corespec40 

 

 

31 Oraclen verkkoartikkeli: Java Message Service API – FAQ. Saatavilla: 

https://www.oracle.com/technetwork/java/faq-140431.html#what_is_jms 

 

 

32 David Booth., et al: Web Services Architecture, Wide Web Consortium, helmikuu 

2004. Saatavilla: https://www.w3.org/TR/2004/NOTE-ws-arch-20040211/#relwwwrest 

 

 

33 SOAP VS REST: Understanding The Difference Between Web Services For Effective 

Implementation, adroitte verkkosivun blogikirjoitus. 

Saatavilla: https://www.adroitte.com/blog/web-service/soap-vs-rest-understanding-the-

difference-between-the-web-services-for-effective-implementation/ 

 

 

34 Deploying Mock Services as WAR Files, Smartbear. Saatavilla: 

https://www.soapui.org/soap-mocking/deploying-mock-services-as-war-files.html 

 

35 SOAP-UI ”Pretty Print Project Files”, Smartbear community keskustelu. Saatavilla: 

https://community.smartbear.com/t5/SoapUI-Open-Source/SOAP-UI-quot-Pretty-Print-

Project-Files-quot/td-p/32031 

 

 

36 SOAP-UI Composite projects, verkkosivu. 

Saatavilla: https://www.soapui.org/soapui-projects/team-testing-support.html 

https://tools.ietf.org/html/rfc2818
https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/jdbc/index.html#corespec40
https://www.oracle.com/technetwork/java/faq-140431.html#what_is_jms
https://www.w3.org/TR/2004/NOTE-ws-arch-20040211/#relwwwrest
https://www.adroitte.com/blog/web-service/soap-vs-rest-understanding-the-difference-between-the-web-services-for-effective-implementation/
https://www.adroitte.com/blog/web-service/soap-vs-rest-understanding-the-difference-between-the-web-services-for-effective-implementation/
https://www.soapui.org/soap-mocking/deploying-mock-services-as-war-files.html
https://community.smartbear.com/t5/SoapUI-Open-Source/SOAP-UI-quot-Pretty-Print-Project-Files-quot/td-p/32031
https://community.smartbear.com/t5/SoapUI-Open-Source/SOAP-UI-quot-Pretty-Print-Project-Files-quot/td-p/32031
https://www.soapui.org/soapui-projects/team-testing-support.html


 

 

 

 

 

 

 

37 Progress Software Corporation, Yrityksen verkkosivusto. Saatavilla: 

https://www.progress.com/ 

 

 

38 John Campbell.: A History of Progress Software, White Star Software Progress, 1997. 

Saatavilla:  

https://community.progress.com/community_groups/openedge_general/w/openedgegeneral

/2288.a-history-of-progress 

 

 

39 Thierry Falissard, MVS: the operating system that keeps the world going, 2001, 

verkkoartikkeli. Saatavilla: 

https://web.archive.org/web/20010630051655/http://www.os390-mvs.freesurf.fr/mvs.htm 

 

 

40 Computerworld, Announcing an important acquisition: Mitrol,Inc. by General Electric 

Information  Services Company, tiedotus, 15 lokakuuta 1979. Saatavilla:  

https://books.google.fi/books?id=UaKuzwnEiRMC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=GEISCO

+mitrol&source=bl&ots=TfNmo8qmoZ&sig=ACfU3U3qLyxUL_M0_mlTg1PrHRhDQ6o

5-

g&hl=fi&sa=X&ved=2ahUKEwis5bHqqIDiAhWIyqYKHSO1DbAQ6AEwAHoECAgQA

Q#v=onepage&q=GEISCO%20mitrol&f=false 

 

 

41 Progress SQL-92 Guide and Reference, Progress Software Corporation, 2001. 

Saatavilla: 

https://community.progress.com/community_groups/openedge_general/w/openedgegeneral

/1777.9-1e-sql-92-guide-and-reference 

 

 

https://www.progress.com/
https://community.progress.com/community_groups/openedge_general/w/openedgegeneral/2288.a-history-of-progress
https://community.progress.com/community_groups/openedge_general/w/openedgegeneral/2288.a-history-of-progress
https://web.archive.org/web/20010630051655/http:/www.os390-mvs.freesurf.fr/mvs.htm
https://books.google.fi/books?id=UaKuzwnEiRMC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=GEISCO+mitrol&source=bl&ots=TfNmo8qmoZ&sig=ACfU3U3qLyxUL_M0_mlTg1PrHRhDQ6o5-g&hl=fi&sa=X&ved=2ahUKEwis5bHqqIDiAhWIyqYKHSO1DbAQ6AEwAHoECAgQAQ#v=onepage&q=GEISCO%20mitrol&f=false
https://books.google.fi/books?id=UaKuzwnEiRMC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=GEISCO+mitrol&source=bl&ots=TfNmo8qmoZ&sig=ACfU3U3qLyxUL_M0_mlTg1PrHRhDQ6o5-g&hl=fi&sa=X&ved=2ahUKEwis5bHqqIDiAhWIyqYKHSO1DbAQ6AEwAHoECAgQAQ#v=onepage&q=GEISCO%20mitrol&f=false
https://books.google.fi/books?id=UaKuzwnEiRMC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=GEISCO+mitrol&source=bl&ots=TfNmo8qmoZ&sig=ACfU3U3qLyxUL_M0_mlTg1PrHRhDQ6o5-g&hl=fi&sa=X&ved=2ahUKEwis5bHqqIDiAhWIyqYKHSO1DbAQ6AEwAHoECAgQAQ#v=onepage&q=GEISCO%20mitrol&f=false
https://books.google.fi/books?id=UaKuzwnEiRMC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=GEISCO+mitrol&source=bl&ots=TfNmo8qmoZ&sig=ACfU3U3qLyxUL_M0_mlTg1PrHRhDQ6o5-g&hl=fi&sa=X&ved=2ahUKEwis5bHqqIDiAhWIyqYKHSO1DbAQ6AEwAHoECAgQAQ#v=onepage&q=GEISCO%20mitrol&f=false
https://books.google.fi/books?id=UaKuzwnEiRMC&pg=PA73&lpg=PA73&dq=GEISCO+mitrol&source=bl&ots=TfNmo8qmoZ&sig=ACfU3U3qLyxUL_M0_mlTg1PrHRhDQ6o5-g&hl=fi&sa=X&ved=2ahUKEwis5bHqqIDiAhWIyqYKHSO1DbAQ6AEwAHoECAgQAQ#v=onepage&q=GEISCO%20mitrol&f=false
https://community.progress.com/community_groups/openedge_general/w/openedgegeneral/1777.9-1e-sql-92-guide-and-reference
https://community.progress.com/community_groups/openedge_general/w/openedgegeneral/1777.9-1e-sql-92-guide-and-reference


 

 

 

 

 

42 Introducing OpenEdge Advanced Business Language (ABL), Wiki-artikkeli, Progress 

Software Corporation. Saatavilla: 

https://community.progress.com/community_groups/openedge_general/w/openedgegeneral

/1223.introducing-openedge-advanced-business-language-abl 

 

 

43 Techbaz blogi, Programming Language Generations – 1GL, 2GL, 3GL, 4GL, 5GL, 

verkkoblogi. Saatavilla: https://www.techbaz.org/Blog/Generation-of-programming-

languages.php 

 

 

44 FinSure yleiskuvaus 2007, Esitysmateriaali, CGI Suomi Oy. 

 

45 FinSure description document, Esitysmateriaali, CGI Suomi Oy. 

 

46 Progress Releases OpenEdge 12 – Delivers A three-fold throughput performance 

improvement, Progress Software Corporation, Lehdistötiedote, 07.03.2019. Saatavilla: 

http://investors.progress.com/news-releases/news-release-details/progress-releases-

openedge-12-delivers-three-fold-throughput 

 

 

47 A History of Progress, Finland Progress User Group artikkeli, Saatavilla: 

https://www.finpug.fi/historiaa/a-history-of-progress/ 

 

 

48 Progress Localtapiola, Progress Software Corporation, Public client partnership 

document. Saatavilla: https://d117h1jjiq768j.cloudfront.net/docs/default-source/default-

document-library/progresscs-localtapiola.pdf?sfvrsn=7d42d0eb_0 

 

 

49  Esa Ääpälä, Viitearkkitehtuuri Windows-sovelluksen käyttöliittymän 

modernisoimiseksi Web-sovellukseksi, Diplomityö, 2012. 

https://community.progress.com/community_groups/openedge_general/w/openedgegeneral/1223.introducing-openedge-advanced-business-language-abl
https://community.progress.com/community_groups/openedge_general/w/openedgegeneral/1223.introducing-openedge-advanced-business-language-abl
https://www.techbaz.org/Blog/Generation-of-programming-languages.php
https://www.techbaz.org/Blog/Generation-of-programming-languages.php
http://investors.progress.com/news-releases/news-release-details/progress-releases-openedge-12-delivers-three-fold-throughput
http://investors.progress.com/news-releases/news-release-details/progress-releases-openedge-12-delivers-three-fold-throughput
https://www.finpug.fi/historiaa/a-history-of-progress/
https://d117h1jjiq768j.cloudfront.net/docs/default-source/default-document-library/progresscs-localtapiola.pdf?sfvrsn=7d42d0eb_0
https://d117h1jjiq768j.cloudfront.net/docs/default-source/default-document-library/progresscs-localtapiola.pdf?sfvrsn=7d42d0eb_0


 

 

 

 

 

Saatavilla: 

http://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/87681/ESA_%C3%84%C3%84P%C3%84L%C

3%84-DI-TY%C3%96-VALMIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

50 Jussi Lattu, Pyhitä muutama viikko viitearkkitehtuurille, Tiedon Blogi, 2013. 

Saatavilla: 

https://www.talouselama.fi/kumppaniblogit/pyhita-muutama-viikko-

viitearkkitehtuurille/60c2356e-92b6-31e0-895b-0584cd0f3e49 

 

 

51  OpenEdge Reference Architecture design principles and its usage, Progress Software 

Corporation. Saatavilla: 

https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/gsdev%2

Fopenedge-reference-architecture-design-principle.html%23 

 

 

52 WebSpeed and the OpenEdge Reference Architecture, Progress Software Corporation. 

Satavilla: 

https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/gswsp%2

Fwebspeed-and-the-openedge-reference-architecture.html%23 

 

 

53 ProDataSets and the OpenEdge Reference Architecture, Progress Software Corporation. 

Saatavilla: 

https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvpds/pr

odatasets-and-the-openedge-reference-architect.html 

 

 

54 OERI presentation layer, Progress Software Corporation, Progressin WIKI-artikkeli. 

Saatavilla: 

https://community.progress.com/community_groups/openedge_architecture/w/openedgecl

oudarcade/993.oeri-presentation-layer 

http://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/87681/ESA_%C3%84%C3%84P%C3%84L%C3%84-DI-TY%C3%96-VALMIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/10024/87681/ESA_%C3%84%C3%84P%C3%84L%C3%84-DI-TY%C3%96-VALMIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.talouselama.fi/kumppaniblogit/pyhita-muutama-viikko-viitearkkitehtuurille/60c2356e-92b6-31e0-895b-0584cd0f3e49
https://www.talouselama.fi/kumppaniblogit/pyhita-muutama-viikko-viitearkkitehtuurille/60c2356e-92b6-31e0-895b-0584cd0f3e49
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/gsdev%2Fopenedge-reference-architecture-design-principle.html%23
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/gsdev%2Fopenedge-reference-architecture-design-principle.html%23
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/gswsp%2Fwebspeed-and-the-openedge-reference-architecture.html%23
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/gswsp%2Fwebspeed-and-the-openedge-reference-architecture.html%23
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvpds/prodatasets-and-the-openedge-reference-architect.html
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvpds/prodatasets-and-the-openedge-reference-architect.html
https://community.progress.com/community_groups/openedge_architecture/w/openedgecloudarcade/993.oeri-presentation-layer
https://community.progress.com/community_groups/openedge_architecture/w/openedgecloudarcade/993.oeri-presentation-layer


 

 

 

 

 
 

 

55 OpenEdge Reference Architecture – Telerik Product Blueprint, Progress Software 

Corporation. Saatavilla: 

https://community.progress.com/community_groups/openedge_architecture/m/documents/

1658 

 

 

56 Learning progress-4gl, Free unaffiliated eBook created from stack Overflow 

contributors. Saatavilla: https://riptutorial.com/Download/progress-4gl.pdf 

 

 

57 OpenEdge file types, Progress Software Corporation. Saatavilla: 

https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/gsins/ope

nedge-file-types.html 

 

 

58 R-code Features and Functions, Progress Software Corporation. Saatavilla: 

https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dpabl%2

Fr-code-features-and-functions.html%23 

 

 

59 Progress OpenEdge OpenEdge Development: ABL Reference, Progress Software 

Corporation, June 2012. Saatavilla: 

https://documentation.progress.com/output/OpenEdge111/pdfs/dvref/dvref.pdf 

 

 

60 CGI Suomi OY, Wapitester testaustyökalu 

 

 

61 10.C OpenEdge Development: Open Client Introduction and Programming, Progress 

Software Corporation. Saatavilla: 

https://community.progress.com/community_groups/openedge_architecture/m/documents/1658
https://community.progress.com/community_groups/openedge_architecture/m/documents/1658
https://riptutorial.com/Download/progress-4gl.pdf
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/gsins/openedge-file-types.html
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/gsins/openedge-file-types.html
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dpabl%2Fr-code-features-and-functions.html%23
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dpabl%2Fr-code-features-and-functions.html%23
https://documentation.progress.com/output/OpenEdge111/pdfs/dvref/dvref.pdf


 

 

 

 

 

https://community.progress.com/community_groups/openedge_general/w/openedgegeneral

/1448.10-1c-openedge-development-open-client-introduction-and-programming 

 

https://documentation.progress.com/output/OpenEdge102b/pdfs/dvoci/dvoci.pdf 

 

 

62 Tony Sintes, App server, Web server: What’s the difference?, Java World, 2002. 

Saatavilla: https://www.javaworld.com/article/2077354/app-server-web-server-what-s-the-

difference.html 

 

 

63 AppServer architecture, Progress Software Corporation. Saatavilla: 

https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/gsais%2

Fappserver-architecture.html%23 

 

 

64 AppServer clients overview, Progress Software Corporation. Saatavilla: 

https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/gsais/app

server-clients-overview.html#wwID0EY4BK 

 

 

65 ABL data type mappings, Progress Software Corporation. Saatavilla: 

https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav%2

Finput-parameters.html%23wwID0EYRFM 

 

 

66 ABL data type mappings, Progress Software Corporation. Saatavilla: 

https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav%2

Finput-parameters.html%23wwID0EYRFM 

 

67 Passing Parameters, Progress Software Corporation, Dokumentaatiosivusto. Saatavilla: 

https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav/Pa

ssing_Parameters_2.html#wwID0E1DFM 

https://community.progress.com/community_groups/openedge_general/w/openedgegeneral/1448.10-1c-openedge-development-open-client-introduction-and-programming
https://community.progress.com/community_groups/openedge_general/w/openedgegeneral/1448.10-1c-openedge-development-open-client-introduction-and-programming
https://documentation.progress.com/output/OpenEdge102b/pdfs/dvoci/dvoci.pdf
https://www.javaworld.com/article/2077354/app-server-web-server-what-s-the-difference.html
https://www.javaworld.com/article/2077354/app-server-web-server-what-s-the-difference.html
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/gsais%2Fappserver-architecture.html%23
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/gsais%2Fappserver-architecture.html%23
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/gsais/appserver-clients-overview.html
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/gsais/appserver-clients-overview.html
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav%2Finput-parameters.html%23wwID0EYRFM
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav%2Finput-parameters.html%23wwID0EYRFM
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav%2Finput-parameters.html%23wwID0EYRFM
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav%2Finput-parameters.html%23wwID0EYRFM
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#wwID0E1DFM
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#wwID0E1DFM


 

 

 

 

 

 

68 SQL ResultSets mechanism, Progress Software Corporation, Dokumentaatiosivusto. 

Saatavilla: 

https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav%2

Fsql-resultsets-mechanism.html%23 

 

 

69 ProDataGraph object model, Progress Software Corporation. Saatavilla: 

https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav/pro

datagraph-object-model.html 

 

 

70 Scripting and the script Library, Smartbear. Saatavilla: 

https://www.soapui.org/scripting-properties/scripting-and-the-script-library.html 

 

71 The Groovy language, The Apache Software Foundation. Saatavilla: https://groovy-

lang.org/ 

 

 

72 SoapUI Plugin Manager, Smartbear. Saatavilla: https://www.soapui.org/extension-

plugins/plugin-manager.html 

 

 

73 Deprecated SoapUI Extension Plugins, Smartbear. Saatavilla: 

https://www.soapui.org/extension-plugins/old-style-extensions/deprecated-extension-

plugins.html 

 

 

74 Creating your own TestSteps in SoapUI, Ole Lensmar, Artikkeli. Saatavilla: 

https://smartbear.com/blog/test-and-monitor/creating-your-own-teststeps-in-soapui/ 

 

 

https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav%2Fsql-resultsets-mechanism.html%23
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav%2Fsql-resultsets-mechanism.html%23
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav/prodatagraph-object-model.html
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav/prodatagraph-object-model.html
https://www.soapui.org/scripting-properties/scripting-and-the-script-library.html
https://groovy-lang.org/
https://groovy-lang.org/
https://www.soapui.org/extension-plugins/plugin-manager.html
https://www.soapui.org/extension-plugins/plugin-manager.html
https://www.soapui.org/extension-plugins/old-style-extensions/deprecated-extension-plugins.html
https://www.soapui.org/extension-plugins/old-style-extensions/deprecated-extension-plugins.html
https://smartbear.com/blog/test-and-monitor/creating-your-own-teststeps-in-soapui/


 

 

 

 

 

75 Java Open Client Runtime package, Progress Software Corporation. Saatavilla: 

https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav%2

Fjava-open-client-runtime-package.html%23 

 

 

76 SOAP-UI readme.txt bin/ext kansion alla asennetussa SOAP-UI työkalussa, Smartbear. 

 

 

77 Connecting from a Java application using a URL, Progress Software Corporation. 

Saatavilla: 

https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dmsdv%

2Fconnecting-from-a-java-application-using-a-url.html%23wwID0EZMBK 

 

 

78 What are the steps to configure JDBC driver on OpenEdge 10.1A or later, Progress 

Software Corporation. Saatavilla: 

https://knowledgebase.progress.com/articles/Article/21246 

 

 

79 Insufficient memory error in SQL context.cxx when executing complex SQL statement, 

Progress Software Corporation. Saatavilla: 

https://knowledgebase.progress.com/articles/Article/P138517 

 

 

80 How to connect to db2 using soapui, TheHappyGuy verkkoblogi. Saatavilla 

http://happymemorieshemant.blogspot.com/2015/09/how-to-connect-to-db2-using-

soapui.html 

 

 

81 Difference between IBM DB2 JDBC driver files db2jcc.jar and db2jcc4.jar, IBM 

Corporation. Saatavilla: https://www.ibm.com/support/pages/difference-between-ibm-db2-

jdbc-driver-files-db2jccjar-and-db2jcc4jar 

https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav%2Fjava-open-client-runtime-package.html%23
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav%2Fjava-open-client-runtime-package.html%23
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dmsdv%2Fconnecting-from-a-java-application-using-a-url.html%23wwID0EZMBK
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dmsdv%2Fconnecting-from-a-java-application-using-a-url.html%23wwID0EZMBK
https://knowledgebase.progress.com/articles/Article/21246
https://knowledgebase.progress.com/articles/Article/P138517
http://happymemorieshemant.blogspot.com/2015/09/how-to-connect-to-db2-using-soapui.html
http://happymemorieshemant.blogspot.com/2015/09/how-to-connect-to-db2-using-soapui.html
https://www.ibm.com/support/pages/difference-between-ibm-db2-jdbc-driver-files-db2jccjar-and-db2jcc4jar
https://www.ibm.com/support/pages/difference-between-ibm-db2-jdbc-driver-files-db2jccjar-and-db2jcc4jar


 

 

 

 

 
 

 

82 Microsoft JDBC Driver for SQL Server, Microsoft Corporation. Saatavilla: 

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/jdbc/microsoft-jdbc-driver-for-sql-

server?view=sql-server-2017 

 

 

83 SOAP-UI:n lähdekoodi GitHubissa, SmartBear. Saatavilla: 

https://github.com/SmartBear/soapui 

 

 

84 Mohamed Yasin, Groovy script in SoapUI. Saatavilla: 

https://blog.imaginea.com/groovy-script-in-soapui/ 

 

 

85 Progress Software Corporation, Choosing the parameter passing mechanism, 

Dokumentaatioartikkeli. Saatavilla: 

https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav/ch

oosing-the-parameter-passing-mechanism.html 

 

 

86 Progress Software Corporation, Java Open Client fails to receive ProDataSet correctly, 

Knowledgebase artikkeli, 2017. Saatavilla: 

https://knowledgebase.progress.com/articles/Article/Java-Open-Client-fails-to-receive-

ProDataSet-correctly 

  

 

87 Progress Software Corporation, OpenEdge 11.5 sovelluskehitysalustan Java-

dokumentaatio. 

 

 

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/jdbc/microsoft-jdbc-driver-for-sql-server?view=sql-server-2017
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/connect/jdbc/microsoft-jdbc-driver-for-sql-server?view=sql-server-2017
https://github.com/SmartBear/soapui
https://blog.imaginea.com/groovy-script-in-soapui/
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav/choosing-the-parameter-passing-mechanism.html
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav/choosing-the-parameter-passing-mechanism.html
https://knowledgebase.progress.com/articles/Article/Java-Open-Client-fails-to-receive-ProDataSet-correctly
https://knowledgebase.progress.com/articles/Article/Java-Open-Client-fails-to-receive-ProDataSet-correctly


 

 

 

 

 

88 Progress Software Corporation, Where Can I Find Sample Code Which Shows How to 

Use ProDataSets With the Java Open Client OpenAPI (OpenAppObject)?, Knowledgebase 

artikkeli. Saatavilla: https://knowledgebase.progress.com/articles/Article/000046606 

 

 

89 Getting OUTPUT parameter values, Progress Software Corporation, OpenEdge 

documentation. Saatavilla: 

https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav%2

Fgetting-output-parameter-values.html%23 

 

 

90 Adding parameters using data type-specific methods (TABLE and TABLE-HANDLE), 

Progress Software Corporation. Saatavilla: 

https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav/tab

le-and-table-handle.html 

 

 

91 Appserverclient Java-toteutus GitHub julkaisu, paultegelaar. Saatavilla: 

https://github.com/rjptegelaar/appserverclient/blob/master/src/main/java/nl/progaia/progres

s/client/AppserverClient.java 

 

 

92 OPA – Openedge Procedure Adapter Java-toteutus GitHub julkaisu, labai. Saatavilla: 

https://github.com/labai/opa 

 

 

93 OpenEdge Dynamic OpenClient Java Example, The Software Gorilla: Saatavilla: 

http://www.thesoftwaregorilla.com/2009/11/openedge-dynamic-openclient-java-example/ 

(Käytä Wayback Machinea) 

 

 

https://knowledgebase.progress.com/articles/Article/000046606
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav%2Fgetting-output-parameter-values.html%23
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav%2Fgetting-output-parameter-values.html%23
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav/table-and-table-handle.html
https://documentation.progress.com/output/ua/OpenEdge_latest/index.html#page/dvjav/table-and-table-handle.html
https://github.com/rjptegelaar/appserverclient/blob/master/src/main/java/nl/progaia/progress/client/AppserverClient.java
https://github.com/rjptegelaar/appserverclient/blob/master/src/main/java/nl/progaia/progress/client/AppserverClient.java
https://github.com/labai/opa
http://www.thesoftwaregorilla.com/2009/11/openedge-dynamic-openclient-java-example/


 

 

 

 

 

94 Performance Testing, Software Testing Fundamentals, verkkoartikkeli. Saatavilla: 

http://softwaretestingfundamentals.com/performance-testing/ 

 

 

95 Performance testing, Open Source Testing organisaatio, Web-sivusto. Saatavilla: 

http://www.opensourcetesting.org/category/performance/ 

 

 

96 IBM Rational Performance Tester Feature Spotlight, IBM Corporation. Saatavilla: 

https://www.ibm.com/uk-en/marketplace/ibm-rational-performance-tester/details 

 

 

97 LoadRunner Load Testing Software, Micro Focus. Saatavilla: 

https://www.microfocus.com/en-us/products/loadrunner-load-testing/overview 

 

 

98 How to write a plugin for JMeter, The Apache Software Foundation, Verkkoartikkeli. 

Saatavilla: https://jmeter.apache.org/usermanual/jmeter_tutorial.html 

 

 

99 Extending Rational Performance Tester to support other protocols, IBM Corporation, 

RPT manual. Saatavilla: 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSBLQQ_10.0.1/com.ibm.rational.test.lt.d

oc.sdk/topics/t_toc.html 

 

http://softwaretestingfundamentals.com/performance-testing/
http://www.opensourcetesting.org/category/performance/
https://www.ibm.com/uk-en/marketplace/ibm-rational-performance-tester/details
https://www.microfocus.com/en-us/products/loadrunner-load-testing/overview
https://jmeter.apache.org/usermanual/jmeter_tutorial.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSBLQQ_10.0.1/com.ibm.rational.test.lt.doc.sdk/topics/t_toc.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSBLQQ_10.0.1/com.ibm.rational.test.lt.doc.sdk/topics/t_toc.html

